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1 Simboli un definīcijas
1.1 Brīdinājuma paziņojumi
1.1.1 Brīdinājuma paziņojumu veidi
Brīdinājuma paziņojumi atšķiras pēc bīstamības pakāpes, izmantojot tālāk norādītos atslēgvārdus.
► UZMANĪBU! — brīdina par materiālu bojājumu risku.
► BRĪDINĀJUMS — brīdina par fizisku traumu risku.
► BĪSTAMI! — brīdina par nāvējošu traumu risku.

1.1.2 Brīdinājuma paziņojumu struktūra
SIGNĀLVĀRDI!
Apdraudējuma veids un avots!
► Pasākumi, lai izvairītos no apdraudējuma.

1.2 Norādījumi
Norādījumu struktūra
► Izpildiet šo darbību.
Rezultāti, ja nepieciešams.

1.3 Saraksti
Aizzīmju sarakstu struktūra
■ 1. līmeņa saraksts
□ 2. līmeņa saraksts
● 3. līmeņa saraksts

1.4 Simboli uz iepakojuma
TRAUSLS, APIETIES UZMANĪGI

AR ŠO PUSI UZ AUGŠU
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UZTURĒT SAUSU (SARGĀT NO MITRUMA)

PAPĪRA PĀRSTRĀDES SIMBOLS

UZGLABĀŠANAS LAIKĀ NEKRAUT VIENU UZ OTRA

NELIETOT ROKAS RATIŅUS ŠAJĀ VIETĀ

AIZJŪRU KOMPLEKTS: MAKSIMĀLAIS VIENĪBU SKAITS NOVIETOŠANAI VIENU UZ
OTRAS (3 IEPAKOJUMI TRANSPORTĒŠANAI)

AIZJŪRU KOMPLEKTS: MAKSIMĀLAIS VIENĪBU SKAITS NOVIETOŠANAI VIENU UZ
OTRAS (5 IEPAKOJUMI UZGLABĀŠANAI)

1.5 Simboli un uzlīmes uz gultas
IZLASĪT LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

DARBĪBAS SĀKŠANAS POGA (NOSPIEDIET, LAI AKTIVIZĒTU VADĪBAS ELEMENTU)

POGA STOP (NOSPIEDIET, LAI PĀRTRAUKTU GULTAS POZICIONĒŠANU)

RAŽOTĀJS

RAŽOŠANAS DATUMS

ATSAUCES NUMURS (IZSTRĀDĀJUMA VEIDS ATKARĪBĀ NO KONFIGURĀCIJAS)

D9U001GE5-0130_01
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DROŠA DARBA SLODZE

PIEAUGUŠĀ FIZISKĀS MIESAS UZBŪVES APRAKSTS
(PIEAUGUŠAJIEM PAREDZĒTAS SLIMNĪCAS GULTAS APZĪMĒJUMS)

LIETOT RAŽOTĀJA IETEIKTO MATRACI

NENOVIETOT NEVIENU PRIEKŠMETU UZ RĀMJA

IKRU ATBALSTA NOSLODZES IEROBEŽOJUMS

BRĪDINĀJUMS PAR ROKU SASPIEŠANAS UN IESPIEŠANAS RISKU

LIGZDA POTENCIĀLA IZLĪDZINĀŠANAS VADĪTĀJA PIEVIENOŠANAI

KPR SVIRA

VISPĀRĪGĀ BRĪDINĀJUMA ZĪME

UZMANĪBU!

B TIPA LIETOTĀS DAĻAS

TRANSFORMATORA TERMISKĀ AIZSARDZĪBA

DROŠĪBAS IZOLĀCIJAS TRANSFORMATORS (VISPĀRĪGI)
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LIETOŠANAI TIKAI IEKŠTELPĀS

PACIENTA MAKSIMĀLAIS SVARS

GULTAS SVARS

CE ZĪME GULTAI Eleganza 5 AR SVARIEM

CE ZĪME GULTAI Eleganza 5 BEZ SVARIEM UN OptiCare SISTĒMAI

EEIA SIMBOLS (PĀRSTRĀDĀT KĀ IZLIETOTU ELEKTRONISKO IEKĀRTU)
NEMEST SADZĪVES ATKRITUMOS)

PĀRSTRĀDES SIMBOLS

NEPIESĀRŅOT APKĀRTĒJO VIDI

NEATVĒRT

SĒRIJAS NUMURS

PARTIJAS NUMURS (PIEDERUMI)

D9U001GE5-0130_01
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ŠIS KOMPONENTS SATUR LITIJU — NEMEST SADZĪVES ATKRITUMOS
(Ja gulta Eleganza 5 ir aprīkota ar integrācijas moduli (sistēma SafetyMonitor), tai ir
litija akumulators.)

MEDICĪNISKA IERĪCE (atbilst Regulai par medicīniskām ierīcēm)

8
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1.6 Sērijas numuru uzlīmes ar ierīces unikālo identifikatoru (UDI)
Tālāk redzamais sērijas numura uzlīmes attēls ir tikai sērijas numura uzlīmes zīmju un lauku paskaidrojošs piemērs.

1.6.1 Sērijas numura uzlīme gultai Eleganza 5 ar svariem
1

2

5

4

6

7

3

8

9

10

9

10

attēls. Sērijas numura uzlīme ar ierīces unikālo identifikatoru (gulta Eleganza 5 ar svariem)

1.6.2 Sērijas numura uzlīme gultai Eleganza 5 bez svariem
2

1

4

5

6

7

3

8

attēls. Sērijas numura uzlīme ar ierīces unikālo identifikatoru (gulta Eleganza 5 bez svariem)

1

Ražotāja adrese

2

Ražošanas datums (gads-mēnesis-diena)

3

DI (ierīces identifikators) / GTIN (globālais tirdzniecības identifikācijas numurs)

4

1D svītrkods GS1-128 (sērijas numurs)

5

Simboli

6

Konfigurācijas numurs

7

Elektriskās specifikācijas

8

Sērijas numurs

9

PI (izstrādājuma identifikators)

10

2D svītrkods (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI

D9U001GE5-0130_01
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1

4
2
attēls. Piederumu uzlīme

1

Ražotāja adrese

2

Ražošanas datums (gads-mēnesis-diena)

3

DI (ierīces identifikators) / GTIN (globālais tirdzniecības identifikācijas numurs)

4

1D svītrkods GS1-128 (sērijas numurs)

8

Sērijas numurs

9

PI (izstrādājuma identifikators)

10

2D svītrkods (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI

Svaru saīsinājumi
Max

Svaru maksimālā kapacitāte

Min

Svaru minimālā kapacitāte

e

Pārbaudes svaru intervāls

T

Taras vērtība

attēls. Svaru uzlīme (WS17)
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1.7 Skaņas signāli
SKAŅA
NEPĀRTRAUKTA SKAŅA

NOZĪME
Pārkaršana
Akumulatora strāvas pārslodze
Svaru pārslodze (tikai versijai ar svariem)
Aktuatora pārslodze

SKAŅAS SIGNĀLS + NEPĀRTRAUKTA SKAŅA

Sānu margu signāls (sānu sagāzums + galvgaļa sānu margas
vai kājgaļa sānu margas nolaistas)

ATKĀRTOTS SIGNĀLS: 0,6 s signāls / 2,6 s klusums

APTURĒŠANAS kļūda (visas pogas STOP ir atspējotas)

MELODIJA: 3 signāli, pauze, 2 signāli, garāka pauze, 3 signāli, pauze, 2 signāli

Trauksme par izkāpšanu no gultas (tikai versijai ar svariem)

SIGNĀLS skan 0,3 s

Apstiprinājums
Apturēšanas vai bloķēšanas funkcija
Sasniegts sānu sagāzums — 15°
Pāreja no sagāzuma (sānu sagāzums, Trendelenburga sagāzums, reversais Trendelenburga sagāzums) uz horizontālu
pozīciju

4 REIZES ATKĀRTOTS SKAŅAS SIGNĀLS ilgst 0,3 s

Atvienots no elektrotīkla
Akumulatora darbināta pozicionēšana

SIGNĀLS skan 0,5 s

Apkalpes režīma uzsākšana vai apkalpes režīma pabeigšana
Tastatūras kļūda (pozicionēšana bloķēta)

SIGNĀLS skan 3 s

Sistēmas kļūda

SIGNĀLS skan 5 s

Atvienots sistēmas vadības bloks (tikai tad, ja tiek izmantots
iebūvētais matracis)
Atvienots svaru modulis (tikai versijai ar svariem)

ATKĀRTOTS SIGNĀLS 3 minūšu laikā: 1,1 s signāls / 1,1 s
klusums

Bremžu signāls (tikai versijai ar bremžu signālu)

1.8 Vizuālie signāli
1.8.1 NAKTS APGAISMOJUMS
Gultas apgaismojums palīdz aprūpes personālam, kā arī pacientam orientēties. Samazināta apgaismojuma intensitāte tiek iestatīta
pēc gultas ieslēgšanas. Nakts apgaismojums tiek izslēgts akumulatora darbības laikā.
Gulta ir aprīkota ar trīsfāžu apgaismojumu.
1. Apgaismojuma samazināta intensitāte
2. Apgaismojuma pilna intensitāte
3. Apgaismojums ir izslēgts
Pēc jebkuras pogas nospiešanas
►
Gultas apgaismojums 10 minūtes deg ar pilnu intensitāti.
Pēc 10 minūtēm gultas apgaismojums samazinās.
Pēc gultas atvienošanas no strāvas padeves avota apgaismojums vēl deg dažas sekundes.
Gultas apgaismojuma izslēgšana
►
Atvienojiet gultu no strāvas padeves avota.
Pēc gultas atvienošanas no strāvas padeves avota apgaismojums vēl deg dažas sekundes.

D9U001GE5-0130_01
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1.8.2 Barošanas gaismas diode (iBoard Standard displejs, uzraugu vadības
panelis)
BAROŠANAS GAISMAS DIODE

NOZĪME

Deg

Izveidots savienojums ar elektrotīklu

Mirgo: deg 0,6 s / nedeg 0,6 s

Tastatūras kļūda (mirgo pretēji bloķēšanas gaismas diodei)
Kļūda (pirmā kļūme)

Mirgo: deg 0,1 s / nedeg 0,1 s

Apkalpes režīms

Nedeg

Atvienots no elektrotīkla
Transformatora pārslēgšanas kļūda

1.8.3 Akumulatora indikators (iBoard Standard displejs, uzraugu vadības panelis)
AKUMULATORA INDIKATORS

NOZĪME

Deg

Akumulators atvienots vai bojāts

Mirgo: deg 1,6 s / nedeg 0,2 s

Notikusi akumulatora dziļā izlāde

Mirgo: deg 0,1 s / nedeg 0,1 s

Akumulators izlādēts

Mirgo: deg 0,2 s / nedeg 1,6 s

Notiek akumulatora uzlāde

Nedeg

Akumulators uzlādēts

1.8.4 Bloķēšanas gaismas diode (uzraugu vadības panelis)
VIZUĀLI
SIGNĀLI

Mirgo:
deg 0,6 s / nedeg 0,6 s

Deg

Nedeg

BLOĶĒŠANAS GAISMAS DIODE
Augšstilbu atbalsta, ikru atbalsta
un gultas pagarinājuma bloķēšanas
gaismas diode

Bloķēts

Bloķēšanas kļūda

Tastatūras kļūda

Kustība bloķēta

Atbloķēts

Atzveltnes bloķēšanas gaismas
diode

Bloķēts

Bloķēšanas kļūda

Tastatūras kļūda

Kustība bloķēta

Atbloķēts

Gultas augstuma, sānu sagāzuma,
Trendelenburga un reversā Trendelenburga sagāzuma bloķēšanas
gaismas diode

Bloķēts

Bloķēšanas kļūda

Tastatūras kļūda

Kustība bloķēta

Atbloķēts

Kājslēdža bloķēšanas
LED

Bloķēts

Bloķēšanas kļūda

Tastatūras kļūda

Kustība bloķēta

Atbloķēts

12
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1.9 Definīcijas
Pamata gultas konfigurācija

Cenu lapas modeļa konfigurācija, nav ietverts matracis.

Gultas svars

Vērtība ir atkarīga no izstrādājuma konfigurācijas, piederumiem un klienta specifikācijām.

Rāmja augstums no grīdas

Attālums no grīdas līdz rāmja zemākajam punktam starp riteņiem piederumu manipulācijai
zem ar bremzēm nofiksētas gultas standarta pozīcijā.

Darba cikls

Motora darba cikls: darbības laiks / pauze.

Ergoframe®

Ergoframe® ir kinemātiska sistēma matrača atbalsta platformas pielāgošanai, kā mērķis ir
mazināt spiedienu uz pacienta vēderu un iegurņa zonu, kā arī berzes spēku uz pacienta
muguru un kājām.

Pacienta maksimālais svars

Pacienta maksimālais svars ir atkarīgs no lietošanas vides atbilstoši standartam IEC
60601-2-52. 1. lietošanas videi (intensīvai terapijai un reanimācijai) un 2. lietošanas videi
(neatliekamai medicīniskai aprūpei) samaziniet drošo darba slodzi par 65 kg. 3. lietošanas
videi (ilgtermiņa aprūpei) un 5. lietošanas videi (ambulatorai aprūpei) samaziniet drošo
darba slodzi par 35 kg.

Droša darba slodze

Augstākais pieļaujamais svars uz gultas (pacients, matracis, piederumi un svars, ko atbalsta šie piederumi).

Sānu margu augstums

Augšējā šķērsstieņa vai sānu margu malu augstums (nav sānu margu vadības elementu
augstākais punkts) no pacienta virsmas.

Standarta gultas pozīcija

- Pacienta virsmas augstums no grīdas ir 400 mm.
- Matrača atbalsta platformai, ietverot atsevišķas daļas, ir jābūt horizontālā (0°) pozīcijā.
- Sānu margas vienmēr ir nofiksētas augšējā pozīcijā.
- Iebūvētā pagarinājuma pamata pozīcija.

Pieaugušais

Pacients, kura fiziskais augums ir no 146 cm, svars ir no 40 kg un ķermeņa masas indekss
(ĶMI) ir no 17 (atbilstoši standartam IEC 60601-2-52).

1.10 Saīsinājumi
AC (~)

Maiņstrāva

CE

Atbilstība Eiropas standartiem

KPR

Kardiopulmonāra reanimācija

dB

Skaņas intensitātes vienība

DC (

)

Līdzstrāva

CUC

Konfigurācijas numurs

EMS

Elektromagnētiskā saderība

FET

Lauktranzistors

HF

Augstfrekvence

HPL

Augstspiediena lamināts

ICU

Intensīvās terapijas nodaļa

INT.

Darba cikls

IP

Aizsardzība pret iekļūšanu

I.V.

Intravenozi

LED

Gaismas diodes

ME

Medicīniskais elektriskais (aprīkojums)

IESLĒGTA

Aktivizācija

IZSLĒGTA

Deaktivizācija

ppm

miljonās daļas, miljonais (1000 ppm = 0,1%)

REF

Atsauces numurs (izstrādājuma veids atkarībā no konfigurācijas)

SCU

Sistēmas vadības bloks (iebūvētais matracis)

SN

Sērijas numurs

SWL

Droša darba slodze

UDI

Unikālā ierīces identifikācija (medicīniskām ierīcēm)

USB

Universālā seriālā kopne

EEIA

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

D9U001GE5-0130_01
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2 Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
Gultai Eleganza 5 ir jābūt tās viszemākajā pozīcijā, kad pacients tiek atstāts bez uzraudzības, lai samazinātu
traumu risku kritiena gadījumā!
BRĪDINĀJUMS!
Eleganza 5 sānu margām vienmēr ir jābūt paceltā pozīcijā, lai samazinātu iespēju pacientam nejauši noslīdēt
vai noripot no matrača!
BRĪDINĀJUMS!
Nesaderīgas sānu margas un matracis var radīt iespiešanas apdraudējumu!

BRĪDINĀJUMS!
Nepareiza darbība ar strāvas vadu, piemēram, tā samezglošana, pārgriešana vai citi mehāniskie bojājumi ir
bīstami!
BRĪDINĀJUMS!
Izvietojot kabeļus no cita aprīkojuma gultā Eleganza 5, rīkojieties uzmanīgi, lai tos neiespiestu starp gultas
Eleganza 5 daļām!
BRĪDINĀJUMS!
Gultu Eleganza 5 nedrīkst izmantot ar gultas cēlējierīci un gultu liftos!

BRĪDINĀJUMS!
Gulta ir paredzēta pieaugušajiem.
► Ievērojiet nodaļas Paredzētais lietojums norādījumus.
BRĪDINĀJUMS!
Nesaderīgi matrači var radīt apdraudējumu.

BRĪDINĀJUMS!
Lai izvairītos no elektrošoka riska, šo aprīkojumu drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kas ir
aprīkots ar aizsargzemējumu.
BRĪDINĀJUMS!
Nav atļauta šī aprīkojuma pārveide.

BRĪDINĀJUMS!
Nepārveidojiet šo aprīkojumu bez ražotāja atļaujas.

BRĪDINĀJUMS!
Ja šis aprīkojums tiek pārveidots, ir jāveic atbilstoša apskate un pārbaude, lai pārliecinātos, ka aprīkojumu var
turpmāk lietot drošā veidā.
BRĪDINĀJUMS!
Medicīniskajai elektriskajai sistēmai nedrīkst pievienot dalītāju ar vairākām kontaktligzdām un pagarinātāju.
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BRĪDINĀJUMS!
Konkrētu izmeklējumu vai terapiju laikā var rasties analoģisko traucējumu ievērojams risks, ko rada medicīnisks elektriskais aprīkojums.
BRĪDINĀJUMS!
Personāla eksperta novērtējums ir nepieciešams visos atsevišķos kontrindikāciju gadījumos!

BRĪDINĀJUMS!
Noteiktas gultas pozīcijas nav piemērotas konkrētām diagnozēm / medicīnas apstākļiem. Faulera pozīcija nav
piemērota muguras smadzeņu traumu gadījumā! Trendelenburga pozīcija nav piemērota pacientiem ar augstāku intrakraniālo spiedienu!
BRĪDINĀJUMS!
Gultas garuma korekcija ir jāveic proporcionāli pacienta augumam!
Iespiešanas un saspiešanas risks, jo pacienta ķermeņa uzbūve ir nesamērīga ar matrača atbalsta platformas
izmēru!
BRĪDINĀJUMS!
Par visiem nopietniem starpgadījumiem, kas radušies ar ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients!
BRĪDINĀJUMS!
Drošinātājus un strāvas vadus ir atļauts mainīt tikai pilnvarotam un apmācītam personālam, izmantojot atbilstošus rīkus!
BRĪDINĀJUMS!
Šī medicīniskā ierīce nav paredzēta izmantošanai ar skābekli bagātinātā vidē!

BRĪDINĀJUMS!
Šī medicīniskā ierīce nav paredzēta izmantošanai ar viegli uzliesmojošām vielām!

BRĪDINĀJUMS!
Medicīniskā ierīce nav pārvietojams medicīniskais elektriskais aprīkojums!

BRĪDINĀJUMS!
Gultas novietošanas laikā nepārsniedziet darba ciklu (2 min IESLĒGTS / 18 min IZSLĒGTS)

BRĪDINĀJUMS!
Pacientam ir atļauts izmantot izvēlētos vadības elementus tikai tad, ja slimnīcas personāls ir novērtējis, ka
pacienta fiziskais un psiholoģiskais stāvoklis ir atbilstošs to lietošanai, un tikai tad, ja slimnīcas personāls ir
apmācījis pacientu saskaņā ar lietošanas instrukcijā norādīto.
BRĪDINĀJUMS!
Slimnīcas personālam drīkst izmantot svarus tikai pacientu svēršanai, ja tas ir apmācīts atbilstoši lietošanas
norādījumiem!

D9U001GE5-0130_01
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►
Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
►
Lietojiet gultu tikai tad, ja tā ir darba kārtībā.
►
Ja nepieciešams, katru dienu vai pēc katras darba maiņas pārbaudiet gultas funkcijas.
►
Nodrošiniet, ka pirms izstrādājuma izmantošanas visi lietotāji pilnībā izlasa un saprot lietošanas instrukciju.
►
Izmantojiet gultu tikai ar atbilstošu strāvas padeves avotu.
►
Nodrošiniet, ka gultu lieto tikai kvalificēts personāls, kurš apmācīts atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam.
►
Nodrošiniet, ka pacients (atkarībā no veselības stāvokļa) ir informēts par gultas darbību un visiem attiecināmajiem drošības norādījumiem.
►
Pārvietojiet gultu tikai pa līdzenas un cietas virsmas grīdām.
►
Nekavējoties lūdziet ražotāja apkalpes nodaļai aizstāt bojātās izstrādājuma daļas ar oriģinālajām rezerves daļām.
►
Nodrošiniet, ka gultu lieto kvalificēts personāls atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai, ražotāja pilnvarota persona, pilnvarots pārstāvis vai pilnvarotā pārstāvja apstiprināta persona.
►
Nodrošiniet, ka apkopi un uzstādīšanu veic tikai ražotāja apmācīts kvalificēts personāls.
►
Sasniedzot maksimālo slodzi vai nenovēršamu pārlieku lielu slodzi (KPR), pielāgojiet matrača atbalsta platformu viszemākajā pozīcijā.
►
Vienlaikus gultu drīkst izmantot tikai viens pieaugušais.
►
Lai izvairītos no traumām vai saspiešanas, rīkojieties īpaši uzmanīgi, lietojot jebkuras gultas kustīgās daļas.
►
Izmantojot pievilkšanās palīgierīces vai infūziju statīvus, nodrošiniet, ka, pārvietojot vai pielāgojot gultu, nekas netiek sabojāts.
►
Kad gulta ir aizņemta, nobremzējiet ritenīšus.
►
Jebkurā laikā, kad veselības aprūpes personāls neārstē pacientu, lai novērstu pacienta izkrišanu un traumu rašanos,
atstājiet matrača atbalsta platformu viszemākajā pozīcijā.
►
Nodrošiniet, ka sānu margas lieto tikai veselības aprūpes speciālists.
►
Nekad nelietojiet gultu vietās, kur pastāv eksplozijas apdraudējums.
►
Iespējojiet vai atspējojiet funkcijas uz pacientu vadības paneļa, izmantojot uzraugu vadības paneli, atbilstoši pacienta
fiziskajam un garīgajam stāvoklim. Pārbaudiet, vai funkcija faktiski ir atspējota.
►
Nekad nesatveriet strāvas kontaktdakšu ar mitrām rokām.
►
Atvienojiet izstrādājumu no strāvas padeves avota, tikai velkot aiz strāvas kontaktdakšas.
►
Velkot strāvas kontaktdakšu, vienmēr satveriet aiz kontaktdakšas, nevis kabeli.
►
Novietojiet strāvas vadu tā, lai tas neveidotu cilpas vai savijumus; aizsargājiet vadu pret mehānisku nodilumu un nolietojumu.
►
Strāvas vada nepareiza izmantošana var izraisīt elektrošoku, citas nopietnas traumas vai bojājumus matraču nomaiņas
sistēmai.
►
Nodrošiniet, ka netiek pārsniegts norādītais motora darba cikls.
►
Lai mainītu drošinātājus vai kabeļus, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu apkalpes dienestu.
►
Lai novērstu kļūmes, lietojiet tikai ražotāja oriģinālos piederumus un matračus.
►
Nodrošiniet, ka netiek pārsniegta norādītā drošā darba slodze.
►
Ja pacienta stāvoklis ir tāds, ka pastāv iespiešanas draudi, matrača atbalsta platformu atstājiet horizontālā pozīcijā, kad
pacients ir atstāts bez uzraudzības.
►
Pārvietojot gultu, pielāgojiet gultas augstumu, lai novērstu iespējamu sadursmi ar šķēršļiem.
►
Matrača atbalsta platformas pagarinājumam nepārsniedziet maksimālo svaru — 80 kg (176,37 mārciņas).
►
Nepārsniedziet pacienta maksimālo pieļaujamo svaru (skatiet: Mehāniskās specifikācijas).
►
Neko nekariet uz neviena kabeļa.
►
Nekad nelietojiet matraču nomaiņas sistēmu blakus radiatoriem vai citiem karstuma avotiem.
►
Izvēlieties gultas piederumiem un citiem priekšmetiem piemērotu atrašanās vietu, lai novērstu nejaušu pogu un vadības
elementu aktivizēšanu, kas var radīt gultas pozīcijas pielāgošanu.
►
Nelietojiet gultu, kad tās daļas ir noņemtas (piemēram, matrača atbalsta platformas daļas), ja vien nav paredzēts šīs daļas
noņemt.
►
Nekad nenovietojiet nevienu piederumu vai vadības pulti uz sānu margām, kur atrodas tastatūra.
►
Pēc katras neatliekamās situācijas vienmēr pārbaudiet, vai visas vadības ierīces (sānu margu vadības ierīces, vadības
pults vai ACP) nav nejauši nospiestas ar gultas piederumiem vai matraci.
►
Svari ir regulāri jākalibrē atbilstoši attiecīgās valsts metroloģiskajiem noteikumiem. Visas pārbaudes un sertifikācijas ir
jāveic kvalificētam personālam. Veselības aprūpes sniedzējs ir atbildīgs par svaru nepieciešamo pārbaužu biežuma un pārbaužu
procedūru nodrošināšanu.
►
Lai gultas lietošanas laikā izvairītos no nejaušas kustīgo daļu aktivizēšanas, vienmēr pārbaudiet, vai personas, matracis
vai citi priekšmeti nenospiež kādu no gultas vadības elementiem.
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3 Paredzētais lietojums
Paredzētais lietojums ir pacienta hospitalizācija intensīvās un neatliekamās medicīniskās aprūpes nodaļās, kas galvenokārt ietver tālāk norādītos aspektus.
►
Noteiktu pozīciju korekcija, kas nepieciešama profilaktiskiem nolūkiem, ierastai kopšanai, ārstēšanai, mobilizācijai, fizioterapijai, izmeklējumiem, gulēšanai un relaksācijai. Šīs pozīcijas tālāk tiek norādītas un aprakstītas šīs ierīces klīniskajā novērtējumā
kopā ar tās potenciāliem klīniskiem rezultātiem un ieguvumiem.
►
Drošas vides garantēšana pacientam visu saistīto procedūru laikā. Uz pacienta drošības īpašajām prasībām ir attiecināms
klīniskais novērtējums, ieskaitot risku un ieguvumu attiecības novērtējumu. Saistītās drošības problēmas ir daļa no risku pārvaldības dokumenta.
►
Pacienta pārvietošana gultā telpās ārpus palātas.
►
Piemērotu darba apstākļu nodrošināšana aprūpētājiem, lai pacienta hospitalizācijas laikā izpildītu ierastos un specifiskos
uzdevumus.
►
Pacienta svara indikatīviem mērījumi, kas izmantoti kā atbalsta funkcija bez tieša diagnostikas efekta. Tie palīdz novērtēt
vispārīgo pacienta stāvokli un piemērot uzturu un medikamentus (derīgs gultām ar iebūvētiem svariem).

3.1 Lietotāju populācija
►
Pieaugušie (svars >= 40 kg, augums >= 146 cm, ĶMI >= 17) intensīvās un neatliekamās medicīniskās aprūpes nodaļās
(1. un 2. lietošanas vide, kā norādīts standartā IEC 60601-2-52)
►
Aprūpētāji (māsiņas, ārsti, tehniskais personāls, pārvietošanas personāls, uzkopšanas personāls)

3.2 Kontrindikācijas
►
Medicīniskās ierīces nav paredzētas izmantošanai pediatrijas pacientiem.
►
Noteiktas pozīcijas nav piemērotas noteiktām diagnozēm / medicīniskiem stāvokļiem (piemēram, muguras smadzeņu
traumu gadījumā nav piemērota Faulera pozīcija, pacientiem ar augstāku intrakraniālo spiedienu nav piemērota Trendelenburga
pozīcijā). Personāla eksperta novērtējums / medmāsas apsvērumi ir nepieciešami visos atsevišķos kontrindikāciju gadījumos.

3.3 Lietotājs
►
Aprūpētājs
►
Pacients (balstoties uz aprūpētāja veikto katra pacienta veselības stāvokļa novērtējumu atbilstīgi tam, kā pacients var
izmantot noteiktās ierīces funkcijas)

D9U001GE5-0130_01
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4 Izstrādājuma apraksts
1

2

3

4

16

5

15

6
7

14

attēls. Gultas pārskats (Eleganza 5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

13

12

11 10

9

8

Noņemama kājgaļa plāksne
Saliekamās sānu margas — kājgaļa sānu margas ar pacientu vadības paneli
Saliekamās sānu margas — galvgaļa sānu margas ar pacientu vadības paneli
Noņemama galvgaļa plāksne
iBoard Standard (vai izvēles — iBoard Basic)
KPR svira — atzveltnes atbrīvošana
Piederumu adapteris
Sānu sagāzuma kājslēdzs
Sānu margu atbrīvošanas svira
Gultas augstuma kājslēdzis
Četrdaļīga matrača atbalsta platforma ar Ergoframe® sistēmu (zem matrača)
Ritenīša vadības svira
Mobi-Lift® rokturis
Ritenītis
Kājgaļa plāksnes drošības fiksators
Stūra aizsargs

5 Tehniskās specifikācijas
Visi tehniskie dati ir nomināli dati, un uz tiem attiecas konstrukcijas un ražošanas pielaides.
BRĪDINĀJUMS!
Ja gultu Eleganza 5 izmanto ar OptiCare iebūvētā matrača sistēmu, ievērojiet mehānisko un elektrisko specifikāciju attiecīgās vērtības, kas nevar radīt apdraudējumu nevienām no tām!

18

D9U001GE5-0130_01

5.1 Lietoto daļu identifikācija (B veids)
Visas gultas daļas (un piederumi), kuras pacients var aizsniegt, ir B veida lietotās daļas.
■
■
■
■
■

Matrača atbalsta platformas rāmis, pārsegi un visas kustīgās daļas
Galvgaļa plāksne un kājgaļa plāksne
Sānu margas
Mobi-Lift® rokturi
Vadības pults

5.2 Svari (tikai versijai ar svariem)
Parādīto svaru vērtību precizitāte
■
0,5 kg (1,1 mārciņa)
■
III svaru klase

5.3 Mehāniskās specifikācijas (Eleganza 5)
Parametrs

Vērtība

Ārējie izmēri gultas standarta gultas pozīcijā (garums x platums)

219 cm x 100 cm

Sānu margu augstums virs matrača atbalsta platformas

14,2 cm (minimāli), 45 cm (maksimāli)

Galvgaļa sānu margu izmēri (garums x augstums)

51,1 cm x 46,8 cm

Kājgaļa sānu margu izmēri (garums x augstums)

100,2 cm x 43,1 cm

Gultas pagarinājums

0 cm – 22 cm

Matrača izmēri (garums x platums)

208 cm x 90 cm

Matrača maksimālais augstums

23 cm

Attālums standarta pozīcijā

14,2 cm (ar piekto ievelkamo ritenīti 11,3 cm)

Ritenīšu diametrs

15 cm

Matrača atbalsta platformas minimālais un maksimālais augstums
virs grīdas
(bez matrača)

43,5 cm – 81,5 cm

Ergoframe® (atzveltne / augšstilbu atbalsts)

7,4 cm/4 cm

Atzveltnes maksimālais leņķis

65°

Augšstilbu atbalsta maksimālais leņķis

30°

Ikru atbalsta maksimālais leņķis

30°

Leņķis starp ikru atbalstu un augšstilbu atbalstu

120°

Sānu sagāzuma pielāgošana

+15°/-15°

Trendelenburga / reversā Trendelenburga pozīcija (leņķis)

+14°/-14°

Gultas svars (bez matrača un atkarībā no konfigurācijas)

210 kg – 248 kg

SWL (gultas droša darba slodze)

250 kg

SWL (pievilkšanās palīgierīces droša darba slodze)

75 kg

Pacienta maksimālais svars

185 kg

Lietošanas vide saskaņā ar standartu IEC 60601-2-52

1, 2

5.4 Apkārtējās vides apstākļi (Eleganza 5)
Lietošanas apstākļi
Apkārtējā temperatūra

No 10 °C līdz 40 °C

Relatīvais mitrums

No 30% līdz 75 %

Atmosfēras spiediens

No 795 hPa līdz 1060 hPa

Uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi
Apkārtējā temperatūra

-20 °C – 50 °C

Relatīvais mitrums

No 20% līdz 90%

Atmosfēras spiediens

No 795 hPa līdz 1060 hPa

D9U001GE5-0130_01
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5.5 Elektriskās specifikācijas (Eleganza 5)
Ievades spriegums, frekvence

230 V maiņstrāva, 50/60 Hz
127 V maiņstrāva, 50/60 Hz
120 V maiņstrāva, 50/60 Hz
110 V maiņstrāva, 50/60 Hz
100 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Maksimālā strāvas ievade

370 V maiņstrāva

Aizsardzība pret iekļūšanu (EN 60529)

IP X4

Aizsardzības klase

I klase

Elektriskā motora darba cikls

2 min IESLĒGTS / 18 min IZSLĒGTS

Akumulators

Pb AKU 2 x 12 V/1,2 Ah/15A drošinātājs

Drošinātājs
230 V versija
127 V versija
120 V versija
110 V versija
100 V versija

2 x T2.0A L 250 V
2 x T4.0A L 250 V
2 x T4.0A L 250 V
2 x T4.0A L 250 V
2 x T4.0A L 250 V

PIEZĪME.
Pēc pieprasījuma LINET ® var piegādāt slimnīcas gultas ar elektriskām specifikācijām, kas atbilst reģionālajiem
standartiem (pielāgots spriegums, dažādas kontaktdakšas).

5.6 Elektromagnētiskā saderība
Gulta ir paredzēta slimnīcām, izņemot lietošanai aktīva HF ķirurģiskā aprīkojuma tuvumā un ar RF aizsargātās medicīniskās sistēmas telpā magnētiskās rezonanses attēlveidošanai, kur ir augsta EM traucējumu intensitāte.
Gultai nav uzrādīta būtiska veiktspēja.
BRĪDINĀJUMS!
Jāizvairās no šī aprīkojuma lietošanas līdzās citam aprīkojumam vai uz tā / zem tā, jo tā darbība var būt neatbilstoša. Ja šāda lietošana ir nepieciešama, šis aprīkojums vai šis aprīkojums ir jānovēro,
lai pārliecinātos, ka tie darbojas normāli.
Izmantoto kabeļu saraksts
►
Strāvas kabelis, maksimālais garums 6 m
►
Uzraugu vadības panelis, maksimālais garums 3 m
►
Vadības pults, maksimālais garums 3m
BRĪDINĀJUMS!
Piederumu, pārveidotāju un citu kabeļu, kurus nav norādījis un nodrošinājis šīs gultas ražotājs, lietošana var
radīt palielinātu elektromagnētisko emisiju vai samazināt šīs gultas elektromagnētisko aizsardzību un radīt
neatbilstošu darbību.
BRĪDINĀJUMS!
Mobilā radiofrekvenču sakaru ierīce (ietverot gala izmantošanas ierīces, piemēram, antenas kabeļus un ārējo
antenu) nedrīkst lietot tuvāk par 30 cm (12 collām) no jebkuras gultas Eleganza 5 daļas, ietverot ražotāja noteiktos kabeļus. Pretējā gadījumā tas var radīt šīs gultas darbības pasliktināšanos.
BRĪDINĀJUMS!
Nepārslogojiet gultu (SWL), ievērojiet darba ciklu (INT.) un ievērojiet 19. nodaļas Apkope norādījumus, lai
saglabātu pamata drošību attiecībā uz elektromagnētiskajiem traucējumiem paredzamajā kalpošanas laikā.
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5.6.1 Ražotāja norādījumi — elektromagnētiskās emisijas
Emisiju tests

Saderība

RF emisijas
CISPR 11

1. grupa

RF emisijas
CISPR 11

B klase

Harmoniskie izstarojumi
IEC 61000-3-2

A klase

Sprieguma svārstības / mirgošanas emisijas
IEC 61000-3-3

Atbilst

5.6.2 Ražotāja norādījumi — elektromagnētiskais jutīgums
Aizsardzības testi

Atbilstības līmenis

Elektrostatiskā izlāde (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV kontaktu izlādei
±15 kV kontaktu izlādei

Izstarotā RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
No 80 MHz līdz 2,7 GHz
80% AM pie 1 kHz

RF bezvadu sakaru aprīkojuma tuvuma lauki
IEC 61000-4-3

Sk. 1. tabulu

Ātras elektriskās pārejas/uzliesmojumi
IEC 61000-4-4

±2 kV strāvas līnijai
Atkārtojuma frekvence 100 kHz

Pārsprieguma impulss
IEC 61000-4-5

± 1 kV starplīniju
± 2 kV starp līniju uz zemi

Vadītā RF
IEC 61000-4-6

3 V (no 0,15 MHz līdz 80 MHz)
6 V ISM joslas diapazonā no 0,15 MHz līdz 80 MHz
80% AM pie 1 kHz

Strāvas frekvences (50/60 Hz) magnētiskais lauks
IEC 61000-4-8

30 A/m

Sprieguma iekritumi, īsi pārtraukumi strāvas padeves ievades
līnijās
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cikls
Pie 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° un 315°
0 % UT; 1 cikls un 70 % UT; 25/30 cikli
Viena fāze: pie 0°
0% UT; 250/300 cikli
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1. tabula — AIZSARDZĪBA pret RF bezvadu sakaru aprīkojumu
Testa frekvence (MHz)

Josla (MHz)

Apkalpe

Modulācija

Aizsardzības testa
līmenis V/m

385
450

380–390

TETRA 400

Pulsa modulācija 18 Hz

27

430–470

GMRS 460, FRS 460

FM ±5 kHz novirze,
1 kHz sinuss

28

710
745
780

704–787

LTE josla 13, 17

Pulsa modulācija 217
Hz

9

810
870
930

800–960

GSM 800/900, TETRA
800, iDEN 820, CDMA
850,
LTE josla 5

Pulsa modulācija 18 Hz

28

1720
1845
1970

1700–1990

GSM 1800; CDMA
1900; GSM 1900;
DECT; LTE josla 1, 3, 4,
25; UMTS

Pulsa modulācija 217
Hz

28

2450

2400–2570

Bluetooth, WLAN,
802.11 b/g/n, RFID
2450,
LTE josla 7

Pulsa modulācija 217
Hz

28

5240
5500
5785

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Pulsa modulācija 217
Hz

9

PIEZĪME.

IEC 60601-1-2 4. izd. prasībām nav piemērojamu noviržu.

PIEZĪME.

Nav zināmi citi pasākumi pamata drošības uzturēšanai, pamatojoties uz EMS parādībām.

PIEZĪME.
Ar integrācijas moduli aprīkotas gultas atbilst standartam IEEE 802.11 b/g/n (2400,0 MHz – 2483,5 MHz, modulācijai DSSS (IEEE 802.11 b), OFDM (IEEE 802.11 g/n) 20 MHz joslas platumam, EIRP = 0,34 W).

6 Lietošanas un uzglabāšanas apstākļi
BĪSTAMI!
Dzīvības apdraudējums elektrošoka dēļ!
Lai gultai nodrošinātu I klases aizsardzību pret elektrošoku, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
► Sazemējiet strāvas padeves avotu.
► Sazemēšanai lietojiet tikai slimnīcas klases vai tikai slimnīcām paredzētās kontaktligzdas.
Gulta Eleganza 5 un OptiCare sistēma ir paredzēta izmantošanai telpās medicīnas nolūkos. Tāpēc elektriskajām ietaisēm ir jāatbilst vietējām normām, kas nosaka elektrisko ietaišu apstākļus.
►
Ārkārtas gadījumos (piemēram, zibens, zemestrīce) atvienojiet gultu no strāvas padeves avota.
Gulta Eleganza 5 un OptiCare sistēma nav piemērota izmantošanai telpās, kur ir uzliesmojošas gāzes (izņemot skābekļa
balonus).
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7 Piegādes komplekts un gultu varianti
7.1 Piegāde
►
Pēc saņemšanas pārbaudiet, vai sūtījums ir pilnīgs, kā norādīts piegādes pavadzīmē.
►
Nekavējoties informējiet pārvadātāju un piegādātāju par visām trūkstošajām daļām vai bojājumiem, kā arī reģistrējiet to
rakstiski vai pierakstiet to piegādes pavadzīmē.

7.2 Piegādes komplekts
■
■

Slimnīcas gulta Eleganza 5
Lietošanas instrukcija

7.3 Gultas Eleganza 5 varianti

s = standarta
o = izvēles

Maināmas gultas funkcijas
■
Iebūvētais matracis
□
Gulta ar OptiCare sistēmas matraci (pilnvērtīgs komplekts) (o)
□
OptiCare lietošanai gatava gulta bez matrača un bez sistēmas vadības bloka (o)
□
OptiCare lietošanai gatava gulta bez matrača un ar sistēmas vadības bloku (o)
■
Svari
□
Bez svariem (bez izkāpšanas no gultas uzraudzības) (o)
□
Ar svariem (ar izkāpšanas no gultas uzraudzību) (s)
■
Ritenīši
□
Tente Integral 150 mm (5,9 collas) atsevišķi ritenīši (s)
□
Tente Integral 150 mm (5,9 collas) dubultritenīši (o)
□
Tente Integral 150 mm (5,9 collas) atsevišķi ritenīši + 5. ritenītis (o)
□
Tente Integral 150 mm (5,9 collas) dubultritenīši + 5. ritenītis (o)
□
Tente Integral 150 mm (5,9 collas) atsevišķi ritenīši + izvelkams 5. ritenītis (o)
□
Tente Integral 150 mm (5,9 collas) dubultritenīši + izvelkams 5. ritenītis (o)
□
Tente Integral 150 mm (5,9 collas) atsevišķi ritenīši + i-Drive Power® (o)
□
Tente Integral 150 mm (5,9 collas) dubultritenīši + i-Drive Power® (o)
■
Vadības elementi
□
iBoard Standard abās galvgaļa sānu margās (s)
□
iBoard Basic abās galvgaļa sānu margās (o)
□
Uzraugu vadības panelis (s)
□
Vadības pults ar izgaismotām pogām un adapteri vienkāršam savienojumam, izmantojot standartu Plug and Play (o)
□
Kājslēdzis sānu sagāzumam (s)
□
Kājslēdzis augstuma pielāgošanai (s)
□
Pacientu vadības paneļi, kas iebūvētas abās kājgaļa sānu margās (o)
□
Pacientu vadības paneļi, kas iebūvētas abās galvgaļa sānu margās (o)
■
Viens Mobi-Lift® rokturu pāris (o)
■
i-Brake® (o)
■
Rentgenstaru kasešu turētājs (o)
■
Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai gatava gulta (o)
■
Medmāsu izsaukšanas sistēma (o)
■
Funkcija Safestop (o)
■
USB (o)
PIEZĪME.

Rāmja pārsega (viendaļīgs rāmja pārsegs vai dalīts rāmja pārsegs) veids ir atkarīgs no konfigurācijas.
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8 Ekspluatācijas uzsākšana
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, strādājot pie gultas!
► Pirms ekspluatācijas uzsākšanas, pārtraukšanas un apkopes noteikti atslēdziet gultu no strāvas padeves avota.
► Pirms ekspluatācijas uzsākšanas, pārtraukšanas un apkopes ritenīši ir jānofiksē.
UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks nepareizas apkalpes dēļ!
► Nodrošiniet, ka ekspluatācijas uzsākšanu veic tikai ražotāja klientu apkalpošanas dienesta personāls vai
apmācīts slimnīcas personāls.
PIEZĪME.

Drošai un vieglai uzstādīšanai LINET ® iesaka gultas salikšanu uzticēt diviem tehniskajiem darbiniekiem.

Uzstādiet gultu, kā norādīts tālāk.
►
Izpakojiet gultu.
►
Pārbaudiet piegādi (skatiet šeit: Piegādes komplekts un gultu varianti).
►
Noņemiet izolācijas foliju no barošanas bloka (skatiet šeit: Akumulatora aktivizēšana).
►
Uzstādiet aprīkojumu un piederumus.
►
Ja galvgaļa plāksne un kājgaļa plāksne tiek piegādāta izjaukta, uzstādiet galvgaļa plāksni un kājgaļa plāksni (skatiet šeit:
Galvgaļa plāksne un kājgaļa plāksne).
►
Uzstādiet gultu tikai uz atbilstošas grīdas virsmas (skatiet šeit: Pārvietošana).
►
Nodrošiniet, ka gultas pielāgošanas laikā strāvas vads nesaspiežas un netiek izstiepts.
►
Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir ievietota pareizi.
►
Neatstājiet uz grīdas vaļīgus pagarinātājus un strāvas vadus.
►
Pārliecinieties, vai uz vietas ir pieejami visi nepieciešamie mehānisko un elektrisko starpgadījumu novēršanas mehānismi.
►
Uz gultas nav barošanas slēdža, t. i., strāvas vads ir vienīgais līdzeklis, kā atslēgt gultu no strāvas padeves avota. Nodrošiniet, ka strāvas vads vienmēr ir pieejams.
►
Strāvas vada kontaktdakšas nomaiņu un apkopi uzticiet tikai ražotāja pilnvarotajiem kvalificētajiem un apmācītajiem tehniskajiem speciālistiem.
UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks temperatūras atšķirību dēļ!
► Ja starp gultu un izmantošanas vietu (pēc pārvietošanas/uzglabāšanas) pastāv ievērojama temperatūras atšķirība,
24 stundas atstājiet gultu nepievienotu pie strāvas padeves avota, lai izlīdzinātu temperatūru.

8.1 Akumulatora aktivizēšana
Vadības sadaļas novietojums

attēls. Izolācijas folijas novietojums
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Izolācijas folijas noņemšana
Lai noņemtu izolācijas foliju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Noņemiet izolācijas foliju no strāvas vadības kārbas.
►
Pārbaudiet, vai izolācijas folija ir pilnīga un nesabojāta, kā parādīts
attēlā Izolācijas folijas detaļa.
►
Ja izolācijas folija ir bojāta, nekavējoties sazinieties ar ražotāja
apkalpes nodaļu.
PIEZĪME.
nesavainotos.

Izolācijas folijai ir asas malas. Noņemiet to uzmanīgi, lai

attēls. Izolācijas folijas detaļa

8.2 Galvgaļa plāksne un kājgaļa plāksne
Noņemiet galvgaļa plāksni un kājgaļa plāksni, kā norādīts tālāk.
►
Atbloķējiet galvgaļa plāksnes un kājgaļa plāksnes fiksatoru.
►
Spiediet galvgaļa plāksni vai kājgaļa plāksni no uzmavas stiprinājuma.
►
Bloķējiet galvgaļa plāksnes un kājgaļa plāksnes fiksatoru.
Uzstādiet galvgaļa plāksni un kājgaļa plāksni, kā norādīts tālāk.
►
Atbloķējiet galvgaļa plāksnes un kājgaļa plāksnes fiksatoru.
►
Bīdiet galvgaļa plāksni vai kājgaļa plāksni uzmavas stiprinājumā.
►
Bloķējiet galvgaļa plāksnes un kājgaļa plāksnes fiksatoru.

attēls. Kājgaļa plāksnes fiksators
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8.3 Matrača atbalsta platforma
Gultai Eleganza 5 ir četrdaļīga matrača atbalsta platforma, kas sastāv no atzveltnes, sēdekļa daļas, augšstilba atbalsta un ikru
atbalsta. Matrača atbalsta platformai bez rentgenstaru kasešu turētāja ir 4 noņemami matrača atbalsta platformas pārsegi (1, 2, 3
un 4).

KĀJGALIS

IKRU ATBALSTS

2

3

AUGŠSTILBU ATBALSTS

1

SĒDEKĻA DAĻA

ATZVELTNE

GALVGALIS

KREISĀ PUSE

4

LABĀ PUSE
attēls. Četrdaļīga matrača atbalsta platforma

8.4 Potenciāla izlīdzināšana
Gulta ir aprīkota ar standarta aizsargsavienotāju. Šo savienotāju
izmanto potenciāla izlīdzināšanai starp gultu un jebkuru intravaskulāru vai intrakardiālu ierīci, kas pievienota pacientam, lai
aizsargātu pacientu no statiskā elektrošoka.

attēls. Potenciāla izlīdzināšanas savienotājs — aptverošais

attēls. Potenciāla izlīdzināšanas savienotājs — ietverošais
Izlīdzināšanas savienotāju lietojiet tālāk norādītajos gadījumos.
■
Pacients ir pievienots jebkādai intravaskulārai vai intrakardiālai ierīcei.
Pirms pacienta pievienošanas pie jebkādas intravaskulāras/intrakardiālas ierīces rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Ierīces zemējuma vadu pievienojiet pie gultas, kurā guļ pacients, potenciāla izlīdzināšanas savienotāja.
►
Izmantojiet standarta slimnīcas savienotāju (aptverošais).
►
Pārliecinieties, ka savienotāji sakrīt.
►
Pārliecinieties, ka nepastāv nejaušas atvienošanās iespēja.
Pirms gultas pārvietošanas rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Atvienojiet pacientu no intravaskulārās vai intrakardiālās ierīces.
►
Atvienojiet potenciāla izlīdzināšanas savienotāju.
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8.5 Pirms izmantošanas
Sagatavojiet gultu lietošanai, kā norādīts tālāk.
►
Pievienojiet gultu pie strāvas padeves avota.
►
Uzlādējiet akumulatoru.
►
Paceliet un sasveriet matrača atbalsta platformu visaugstākajā pozīcijā.
►
Nolaidiet un sasveriet matrača atbalsta platformu viszemākajā pozīcijā.
►
Pārbaudiet, vai ritenīši un galvenā bremze darbojas pareizi.
►
Pārbaudiet, vai gultas pagarinājums darbojas pareizi.
►
Pārbaudiet, vai ir iespējams noņemt galvgaļa plāksni un kājgaļa plāksni.
►
Pārbaudiet visu vadības elementu darbību.
►
Pārbaudiet, vai sānu margas darbojas pareizi.
►
Likvidējiet visu iepakojumu (skatiet šeit: Likvidēšana).

8.6 Pārvietošana
Lai droši veiktu pārvietošanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Gultas pārvietošanas laikā nebrauciet pāri nevienam kabelim.
►
Pārliecinieties, vai strāvas vadam ir pievienots āķis (gultas galvgalī).
►
Pirms gultas pārvietošanas, kad pacients ir ievietots gultā vai pārvietots no tās, ritenīšiem ir jābūt atbloķētiem (skatiet
nodaļu Ritenīšu vadība).
►
Pielāgojiet gultas augstumu vismaz 20 cm zemāk par maksimālo augstumu.
►
Spiediet gultu ar galvgaļa plāksnes vai kājgaļa plāksnes rokturiem.
►
Pārvietojiet gultu tikai pa piemērotām grīdas virsmām.
►
Nodrošiniet, ka gulta ir nobremzēta, kad tā netiek pārvietota.
►
Garāku attālumu gadījumā noteikti aktivizējiet riteņu vadību.
►
Nodrošiniet, ka gultas pārvietošanas laikā bremzes tiek atbrīvotas.
Piemērotas virsmas:
■
Flīzes
■
Ciets linolejs
■
Lieta grīda
Nepiemērotas virsmas
■
Pārāk mīksta, vaļīga un bojāta grīda
■
Mīksta koka grīda
■
Mīksta un poraina akmens grīda
■
Ar paklājiem klātas grīdas ar klišejas paliktni
■
Mīksts linolejs

8.7 Aparātprogrammatūra
Gulta ietver aparātprogrammatūru, kuru var atjaunināt tikai pilnvarots apkalpes dienesta tehniskais speciālists.
Šī aparātprogrammatūra ir aizsargāta pret neatļautu piekļuvi, izmantojot mehānisku apvalku (piekļuvei ir nepieciešams
rīks), blīvējumu (komponenti ar procesoru ir noblīvēti), īpašu saderību ar pilnvarotu programmatūras rīku un pārbaudot
jaunās aparātprogrammatūras saderību ar gultu.

9 Strāvas vads
Palīgierīces kontaktdakša ir paredzēta gultas pievienošanai pie strāvas padeves avota un atvienošanai no tā.
Strāvas vads pārvietošanas laikā ir jāpievieno ar āķi pie gultas galvgaļa.
UZMANĪBU!
Gultas atvienošana no strāvas padeves avota neaptur gultas kustību!
► Apturiet gultu pirms tās atvienošanas no strāvas padeves avota.
Ja ir apšaubāma ārējā aizsargvadītāja integritāte ietaisē vai tās sistēmā, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Darbiniet gultu tikai ar iebūvēto akumulatoru.
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10 Akumulators
BRĪDINĀJUMS!
Kad gulta nav pievienota pie strāvas padeves avota un akumulators nav pietiekami uzlādēts, gultas visas
elektriskās funkcijas ir bloķētas!

Nolūks
Akumulators kalpo kā rezerves avots strāvas padeves pārtraukuma gadījumā vai gultas ārkārtas pozicionēšanas laikā.
►
►

Lietojiet tikai ražotāja apstiprināto akumulatoru.
Vismaz reizi mēnesī pārbaudiet akumulatora darbību un, ja nepieciešams, nomainiet to.

Tālāk norādītajos gadījumos ražotājs neuzņemas atbildību par gultas un akumulatora bojājumiem.
■
Netiek ievēroti lietošanas instrukcijā sniegtie ražotāja norādījumi
■
Tiek izmantots ražotāja neapstiprināts akumulators

Garantija
Ražotājs nodrošina akumulatora 6 mēnešu pilnvērtīgas darbības garantiju.
Akumulatora kalpošanas ilgums var būt līdz pat 5 gadiem, ja tas tiek izmantots optimālos apstākļos.
Tālāk norādītajos apstākļos akumulatora kapacitāte var tikt ievērojami samazināta.
►
Pārāk augsta apkārtējās vides temperatūra
►
Daudzi akumulatora ielādes/izlādes cikli
►
Atkārtota dziļā izlāde
►
Gulta bieži tiek darbināta ar akumulatoru

Uzlādēšana
Gultas komplektā ietvertais akumulators tiek tiek piegādāts nepietiekami uzlādēts.
Akumulatora uzlāde pirms gultas izmantošanas aizņem aptuveni 4 stundas.
Akumulatora uzlāde darbojas automātiski, kad strāvas vads ir pievienots strāvas padeves avotam.
Lai uzlādētu akumulatoru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Pievienojiet gultu pie strāvas padeves avota.

Uzglabāšana
Lai nodrošinātu norādīto svina akumulatora kalpošanas laiku, uzglabāšanas laikā ieteicams tālāk norādītais.
►
Novērsiet akumulatora dziļo izlādi un uzturiet akumulatoru vismaz daļēji uzlādētu, veicot regulāru uzlādi
►
Uzglabājiet akumulatoru sausās vietās, kur temperatūras diapazons ir no 10 °C līdz 40 °C
►
Novērsiet akumulatora atrašanos tiešos saules staros
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Signāli
Gaismas diode (iBoard Standard displejā un uzraugu vadības panelī) norāda akumulatora uzlādes statusu.
Dzeltena gaismas diode

Akumulatora uzlādes stāvoklis

Nedeg

Notiek akumulatora uzlāde.

Mirgo ar īsiem intervāliem (īsu brīdi iedegas, ilgāku brīdi nedeg) (aptuveni 1,8 s)

Notiek akumulatora uzlāde — turpinās uzlāde, līdz gaismas diode nodziest. Ja gaismas diode joprojām mirgo pēc 12 stundu
uzlādes vai pārstāj mirgot, bet nevarat novietot gultu, akumulators ir bojāts vai nedarbojas. Sazinieties ar ražotāja apkalpes
nodaļu.

Mirgo ar īsiem intervāliem (0,2 s deg, 0,2 s nedeg)

Var izmantot tikai funkciju KPR.

Mirgo ar gariem intervāliem (ilgāku brīdi iedegas, īsāku brīdi
nedeg) (aptuveni 0,2 s)

Akumulatora zems uzlādes līmenis — akumulatoru nevar izmantot kā rezerves barošanas avotu pat īsu brīdi; akumulators
ir pilnībā izlādēts vai bojāts (ja šī veida signāls joprojām pastāv,
pēc uzlādes nepieciešams nomainīt akumulatoru; sazinieties ar
ražotāja apkalpes nodaļu).

Nepārtraukti deg, kad gulta ir pievienota pie elektrotīkla.

Akumulatora neesamība vai kļūmes stāvoklis (akumulators ir
nepareizi pievienots, bojāts vads starp strāvas padeves avotu
un akumulatoru vai bojāti akumulatora drošinātāji); šāda signāla gadījumā sazinieties ar ražotāja apkalpes nodaļu.

10.1 Akumulatora nomaiņa
UZMANĪBU!
Gultas bojājumu risks akumulatora nepareizas nomaiņas dēļ!
► Akumulatora nomaiņu uzticiet tikai kvalificētam personālam.
► Lietojiet tikai ražotāja apstiprināto akumulatoru.
UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks pārkaršanas dēļ!
Ja akumulators ir bojāts, var notikt gāzu atdalīšana. Retos gadījumos var izraisīt akumulatora korpusa, vadības paneļa
korpusa vai vada deformāciju.
► Nekavējoties pārtrauciet lietot gultu (skatiet šeit: Gultas ekspluatācijas pārtraukšana).
► Informējiet ražotāja apkalpes nodaļu.
UZMANĪBU!
Akumulatora izturības samazināšanas risks nepareizas lietošanas dēļ!
► Lietojiet gultas akumulatoru tikai krīzes situācijās (piemēram, strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, pacienta
komplikāciju gadījumā pārvietošanas laikā utt.)
► Pēc gultas atkārtotas pievienošanas elektrotīklam akumulators tiek pilnībā uzlādēts (skatiet šeit: Akumulatora
uzlādes stāvoklis).
► Akumulatora nomaiņu uzticiet tikai ražotāja kvalificētam apkalpes dienestam.
► Ražotājs iesaka veikt akumulatora nomaiņu kvalificētam apkalpes dienestam pēc 2 lietošanas gadiem.
Pēc šī laika perioda beidzas paredzētais akumulatora kalpošanas laiks un ražotājs nevar garantēt akumulatora darbību.
Bojāts akumulators
Akumulators tiek uzskatīts par bojātu, ja rodas vismaz viens no tālāk minētajiem apstākļiem.
►
►
►

Akumulators tiek nepārtraukti lādēts
Akumulatora zems spriegums
Akumulatora zema uzlādes strāva

Šo statusu norāda akumulatora statusa indikators, kurš nepārtraukti deg. Šie statusi tiek apkopoti un reģistrēti melnajā žurnālā.
Lai atceltu šo statusu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Nospiediet pogu
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Izlādēts akumulators
Akumulators tiek uzskatīts kā izlādēts, ja rodas tālāk aprakstītie apstākļi.
►
►
►
►

Atkarībā no izlādes strāvas noteikta sprieguma samazināšanās
Šo statusu norāda akumulatora statusa indikators, kurš ātri mirgo.
Elektriskā KRP pozīcija ir vienīgā iespējamā pozīcija.
Šis statuss tiek automātiski atcelts, kad gulta pārslēdzas miega režīmā.

Lai atceltu šo statusu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Nospiediet pogu

.

10.2 Gultas ekspluatācijas pārtraukšana
Lai pārtrauktu gultas ekspluatāciju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Atvienojiet gultu no strāvas padeves avota.
►
Atvienojiet zemējuma vadu.
►
Deaktivizējiet akumulatoru.
►
Noņemiet piederumus.
Lai novērstu bojājumus uzglabāšanas laikā, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Iepakojiet vai pārsedziet gultu un piederumus.
►
Pārliecinieties, vai uzglabāšanas apstākļi ir tādi paši kā lietošanas apstākļi.

10.3 Akumulatora deaktivizēšana
Lai uzglabāšanas laikā izvairītos no gultas bojājumiem un apkārtējās vides piesārņojuma, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Deaktivizējiet akumulatoru
uzraugu vadības panelī.
Lai deaktivizētu akumulatoru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Atvienojiet gultu no strāvas padeves avota.
►
Atvienojiet zemējuma vadu.
►

Aktivizējiet tastatūru, nospiežot uzraugu vadības paneļa pogu

.

►
Vienlaikus nospiediet augšstilbu pacelšanas, augšstilbu nolaišanas un Trendelenburga pozīcijas neatliekamā situācijā
pogu un turiet tās nospiestas trīs sekundes.
Akumulators ir deaktivizēts.
Lai atkal aktivizētu akumulatoru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
► Pievienojiet strāvas vadu pie elektrotīkla.

attēls. Akumulatora deaktivizēšana (uzraugu vadības panelis)
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11 Manipulācijas
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, pielāgojot gultu!
► Gultas pielāgošanas laikā pārliecinieties, ka starp matrača atbalsta platformas elementiem un matrača atbalsta
platformas rāmi nekas neatrodas.
► Pirms gultas pielāgošanas pārliecinieties, ka zem matrača atbalsta platformas rāmja nekas neatrodas.

11.1 Sānu margas
Saliekamās sānu margas ir gultas komponenti, kas nonāk saskarē ar pacientu. Pneimatiskais amortizators atbalsta saliekamo sānu
margu darbību. Aprūpes personāls ir atbildīgs par sānu margu pacelšanu, kad pacients atrodas gultā.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu, bojājumu un nejaušu gultas kustību risks, ja piederumi un vadības pults ir nepareizi
novietoti!
► Nekad nenovietojiet nevienu piederumu vai vadības pulti uz sānu margām, kur atrodas tastatūra.
► Nekad nenovietojiet vadības pulti uz sānu margas malas.
Pareizs vadības pults novietojums ir parādīts attēlos tālāk.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nepareizi nofiksētu sānu margu dēļ!
► Pārliecinieties, ka sānu margas ir nostiprinātas augšējā vai apakšējā pozīcijā.

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks sānu margu nepareizas pozīcijas dēļ!
► Nodrošiniet, ka sānu margas ir uzlocītas, kad pacients atrodas gultā.

SĀNU MARGU APRAKSTS (versija ar iBoard Standard)

1

2

2

3

3

2

5

4

5

attēls. Sānu margas (versija ar iBoard Standard)
MANIPULĀCIJA
Lai paceltu sānu margas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Satveriet sānu margas aiz sānu margu roktura (2).
►
Velciet sānu margas augšup, līdz tās nofiksējas. Dzirdēsiet “klikšķi”.

4

1. iBoard Standard
2. Sānu margu rokturis
3. Vadības pults pareizais novietojums
4. Sānu margu atbrīvošanas rokturis
5. Leņķa indikators

Lai nolaistu sānu margas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Satveriet sānu margas aiz sānu margu roktura (2).
►
Atbloķējiet sānu margas, velkot sānu margu atbrīvošanas rokturi (4) savā virzienā.
►
Lēnām nolokiet sānu margas.
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SĀNU MARGU APRAKSTS (versija ar iBoard Basic)

1

2

2

3

3

2

5

4

5

attēls. Sānu margas (versija ar iBoard Basic)

4

MANIPULĀCIJA

1. iBoard Basic
2. Sānu margu rokturis
3. Vadības pults pareizais novietojums
4. Sānu margu atbrīvošanas rokturis
5. Leņķa indikators

Lai paceltu sānu margas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Satveriet sānu margas aiz sānu margu roktura (2).
►
Velciet sānu margas augšup, līdz tās nofiksējas. Dzirdēsiet “klikšķi”.
Lai nolaistu sānu margas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Satveriet sānu margas aiz sānu margu roktura (2).
►
Atbloķējiet sānu margas, velkot sānu margu atbrīvošanas rokturi (4) savā virzienā.
►
Lēnām nolokiet sānu margas.
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SĀNU MARGU APRAKSTS (versija bez svariem)

1

1

2

2

1

4

3

4

attēls. Sānu margas (versija bez svariem)

3

1. Sānu margu rokturis
2. Vadības pults pareizais novietojums
3. Sānu margu atbrīvošanas rokturis
4. Leņķa indikators

MANIPULĀCIJA
Lai paceltu sānu margas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Satveriet sānu margas aiz sānu margu roktura (1).
►
Velciet sānu margas augšup, līdz tās nofiksējas. Dzirdēsiet “klikšķi”.
Lai nolaistu sānu margas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Satveriet sānu margas aiz sānu margu roktura (1).
►
Atbloķējiet sānu margas, velkot sānu margu atbrīvošanas rokturi (3) savā virzienā.
►
Lēnām nolokiet sānu margas.

11.2 Ritenīšu vadība
UZMANĪBU!
Materiālu bojājumi nepareizas pārvietošanas un netīšas kustības dēļ!
► Pirms pārvietošanas pārliecinieties, ka gulta ir atvienota no elektrotīkla.
► Pirms salikšanas, izjaukšanas un apkopes pārliecinieties, ka ritenīši ir nobremzēti.
► Ja gultā atrodas pacients, nodrošiniet, ka visi ritenīši ir nobremzēti.
► Pārvietošanas laikā strāvas vadu pakariet uz pārvietošanas āķa.
► Gultu drīkst pārvietot tikai aprūpes personāls, ko pārstāv vismaz 2 personas.
UZMANĪBU!
Minimālais attālums līdz grīdai zem gultas (standarta versija ar 15 cm ritenīšiem) ir 11,3 cm!
► Pārbaudiet, vai ceļā nav šķēršļu, un izvairieties no jebkādu gultas rāmja daļu sadursmēm un iespējamiem
bojājumiem.
► Nelietojiet gultu liftus un cēlējierīces gultas pacelšanai.
Gulta ir aprīkota ar centrālo ritenīšu vadības un bremzēšanas sistēmu.
Vadības sviras atrodas četros rāmja stūros.
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3
2
1

Ritenīšu vadības sviras pozīcijas
1. Turpgaita — stūrēšana (ZAĻAIS PEDĀLIS UZ LEJU)
Apturētais priekšējais ritenītis nosaka kustības virzienu. Ja
gulta ir aprīkota ar piekto ritenīti, šis ritenītis nosaka kustības
virzienu.
2. Neierobežota kustība
Visi četri ritenīši ir atbloķēti.
3. Nobremzēti (SARKANAIS PEDĀLIS UZ LEJU)
Visi četri ritenīši ir nobremzēti.

attēls. Ritenīšu vadības sviras pozīcijas

11.3 KPR atzveltnes atbrīvošana
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks pārāk ātras atzveltnes nolaišanas dēļ!
► Nodrošiniet, ka sānu margas atrodas to zemajā pozīcijā.
► Nodrošiniet, ka starp gultas kustīgajām daļām neatrodas ķermeņa daļas.
► Izmantojot tikai matrača aizsarga rokturi, spiediet atzveltni uz leju.
Gultai ir iespējams ātri, mehāniski nolaist atzveltni
neatliekamas medicīniskas procedūras (KPR) laikā.

Iestatiet pozīciju, kā norādīts tālāk.
►
Velciet un turiet atbrīvošanas rokturi.
►
Spiediet atzveltni uz leju.

11.4 Vadības elementi
Gulta tiek darbināta ar dažādiem vadības elementiem.

attēls. KPR svira

Vadības elementi atkarībā no modeļa
■
iBoard Standard abās galvgaļa sānu margās
□
iBoard Basic abās galvgaļa sānu margās
□
Pacientu vadības paneļi, kas iebūvēti abās kājgaļa sānu margās (izgaismoti)
□
Pacientu vadības paneļi, kas iebūvēti abās galvgaļa sānu margās
■
Uzraugu vadības panelis
□
Vadības pults ar izgaismotām pogām un adapteri vienkāršam savienojumam (standarts Plug and Play)
■
Sānu sagāzuma kājslēdzs
■
Gultas augstuma kājslēdzis
Atsevišķu funkciju atspējošana uzraugu vadības panelī ietekmēs visus vadības elementus.
Ja gulta nereaģē uz atsevišķiem pozicionēšanas iestatījumiem, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Pārbaudiet, vai funkcija ir atspējota uzraugu vadības panelī.
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POZICIONĒŠANA

Atzveltne
Augšstilbu atbalsts
Ikru atbalsts
Gultas augstums
Automātiskās pozīcijas
pielāgošanas mehānisms

iBoard
Standard

Uzraugu
vadības
panelis

Vadības
pults

Pacientu vadības
panelis (galvgaļa sānu
margas, kājgaļa sānu
margas)

a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

Trendelenburga pozīcija
neatliekamā situācijā

a
a

a

a
a

a
a
a

a
a

a

Gultas pagarinājums
KPR pozīcija
Sirds un elpceļu atveseļošanās pozīcija
Mobilizācijas pozīcija
Sānu sagāzums

Sānu
sagāzuma
kājslēdzs

a

Izmeklējuma pozīcija

Reversais Trendelenburga
un Trendelenburga sagāzums

Gultas
augstuma
kājslēdzis

a

11.4.1 iBoard Standard
iBoard Standard ir aprūpētāju galvenais vadības elements. Tas ir iebūvēts abu galvgaļa sānu margu ārpusē. Tikai versiju ar svariem var aprīkot ar iBoard Standard.
►
Pārliecinieties, ka iBoard Standard lieto īpaši apmācīts aprūpes personāls.
1. Displejs
2. Tastatūra — svaru sadaļa
3. Tastatūra — izkāpšanas no gultas
uzraudzība / SafetyMonitor sadaļa
4. Tastatūra — pozicionēšana sadaļa
5. Tastatūra — iestatījumu sadaļa vai
iestatījumu sadaļa un matrača sadaļa

1

2

3

4

5

attēls. iBoard Standard bez matrača tastatūras
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1. Displejs
2. Tastatūra — svaru sadaļa
3. Tastatūra — izkāpšanas no gultas
uzraudzība / SafetyMonitor sadaļa
4. Tastatūra — pozicionēšana sadaļa
5. Tastatūra — iestatījumu sadaļa vai
iestatījumu sadaļa un matrača sadaļa

1

2

3

4

attēls. iBoard Standard ar matrača
tastatūru

5

Iestatījumu sadaļa

1 2 3 4

attēls. Iestatījumu sadaļa — displejs un tastatūra

5

10

1. SKAŅAS IZSLĒGŠANAS ikona
2. Apkalpes nepieciešamības ikona
3. Savienojuma ar serveri ikona (bez krustiņa — savienojums izveidots, ar krustiņu — savienojums nav izveidots)
4. Akumulatora uzlādes stāvoklis
5. Statuss

36

6

9 8 7
6. BRĪDINĀJUMA ikona
7. SKAŅAS IZSLĒGŠANAS poga
8. Iestatāmā vērtība
9. Poga MODE
10. Pogas -/+ (iepriekšējais/nākamais vienums vai vērtības
samazināšana/palielināšana)
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SKAŅAS IZSLĒGŠANA (1)
Ar funkciju MUTE (Izslēgt skaņu) var izslēgt sānu margu signālu, bremžu signālu vai iebūvētā matrača skaņas uz 3 minūtēm.
Lai izslēgtu sānu margu signāla vai bremžu signāla skaņu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Ikona

Nospiediet pogu

.

norāda aktivizēto skaņas izslēgšanas režīmu.

NEPIECIEŠAMA APKOPE (2)
Kad ir nepieciešama apkalpe, ikona
►
Ikona

parādās iBoard Standard displeja kreisajā daļā.

Sazinieties ar pilnvarotu apkalpes dienestu.
tiek parādīta ar statusa nosaukumu (5).

SAVIENOJUMS AR SERVERI (3)
Šī ikona tiek parādīta displejā, ja SafetyMonitor opcija ir pasūtīta un integrācijas modulis ir uzstādīts.
parādās iBoard Standard displejā.

Kad gultai ir izveidots savienojums ar serveri, ikona
Kad gultai nav izveidots savienojums ar serveri, ikona

parādās iBoard Standard displejā.

Statuss

UZLĀDES STĀVOKLIS (4)
Akumulatora segmenti norāda uzlādes stāvokli (4 līmeņi).
Jo vairāk segmentu akumulatora ikonā

, jo augstāks uzlādes līmenis.

BRĪDINĀJUMS!
Atspējotas funkcijas akumulatora dziļās izlādes
dēļ!
► Nekavējoties pievienojiet gultu pie elektrotīkla.

Indikācija

Uzlādēšana

Deg segments 3, segments 2
un 1 pamīšus mirgo

Akumulatora kļūme
vai akumulators
nav uzstādīts

Mirgo tukšs rāmītis 4

Akumulatora dziļā
izlāde

Mirgo segments 3,
gultas pozicionēšana atspējota

IESTATĪJUMI

4

Normālas lietošanas laikā ikona 5 norāda laiku (stundas:minūtes).
Lai atvērtu iestatījumu režīmu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Nospiediet un turiet nospiestu pogu

.

3 2 1

Ikona 5 norāda opciju, un ikona 8 norāda tās faktisko vērtību.

Pieejamās opcijas ir šādas: YEAR (Gads) / MONTH (Mēnesis) / DAY (Diena) / HOUR (Stunda) / MINUTE (Minūte) / WEIGHT
TIMER (Svara taimeris).
Gultai Eleganza 5 bez svariem nav iespējams iestatīt opciju WEIGHT TIMER (Svara taimeris).
PIEZĪME. Opcijas ir redzamas šādā secībā. YEAR (Gads) atkal pēc WEIGHT TIMER (Svara taimeris).
PIEZĪME. WEIGHT TIMER (Svara taimeris) nozīmē svara vērtības automātisku pazušanu.
Lai izietu no iestatījumu režīma, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Iestatījumu režīmā nospiediet un turiet nospiestu pogu

.

Ikona 5 norāda laiku (stundas:minūtes).
Lai iestatītu gadu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Iestatījumu režīmā nospiediet pogu

►

Lai iestatītu vērtību, izmantojiet pogas

►

Nospiediet pogu

, kad ikona 5 parāda YEAR (Gads).
.

, lai saglabātu vērtību un turpinātu citas opcijas iestatīšanu.

Vērtība tiek saglabāta izejot.
Ikona 5 automātiski norāda citu opciju, un ikona 8 norāda tās faktisko vērtību.
Lai iestatītu mēnesi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Iestatījumu režīmā nospiediet pogu
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, kad ikona 5 parāda MONTH (Mēnesis).
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►

Lai iestatītu vērtību, izmantojiet pogas

►

Nospiediet pogu

.

, lai saglabātu vērtību un turpinātu citas opcijas iestatīšanu.

Vērtība tiek saglabāta izejot.
Ikona 5 automātiski norāda citu opciju, un ikona 8 norāda tās faktisko vērtību.
Lai iestatītu dienu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Iestatījumu režīmā nospiediet pogu

►

Lai iestatītu vērtību, izmantojiet pogas

►

Nospiediet pogu

, kad ikona 5 parāda DAY (Diena).
.

, lai saglabātu vērtību un turpinātu citas opcijas iestatīšanu.

Vērtība tiek saglabāta izejot.
Ikona 5 automātiski norāda citu opciju, un ikona 8 norāda tās faktisko vērtību.
Lai iestatītu stundu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Iestatījumu režīmā nospiediet pogu

►

Lai iestatītu vērtību, izmantojiet pogas

►

Nospiediet pogu

, kad ikona 5 parāda HOUR (Stunda).
.

, lai saglabātu vērtību un turpinātu citas opcijas iestatīšanu.

Vērtība tiek saglabāta izejot.
Ikona 5 automātiski norāda citu opciju, un ikona 8 norāda tās faktisko vērtību.
Lai iestatītu minūti, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Iestatījumu režīmā nospiediet pogu

►

Lai iestatītu vērtību, izmantojiet pogas

►

Nospiediet pogu

, kad ikona 5 parāda MINUTE (Minūte).
.

, lai saglabātu vērtību un turpinātu citas opcijas iestatīšanu.

Vērtība tiek saglabāta izejot.
Ikona 5 automātiski norāda citu opciju, un ikona 8 norāda tās faktisko vērtību.
Lai iestatītu svara taimeris, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Iestatījumu režīmā nospiediet pogu

►

Lai iestatītu vērtību, izmantojiet pogas

►

Nospiediet pogu

, kad ikona 5 parāda WEIGHT TIMER (Svara taimeris).
.

, lai saglabātu vērtību un turpinātu citas opcijas iestatīšanu.

Vērtība tiek saglabāta izejot.
Ikona 5 automātiski norāda citu opciju, un ikona 8 norāda tās faktisko vērtību.
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Pozicionēšanas sadaļa

22 21 20

19

1

18
5

2

17

10

3
4

6

7 8 9

11 12 13

14 15 16

attēls. Pozicionēšanas sadaļa — displejs un tastatūra
1. Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisma pogas (vienlaicīga atzveltnes un augšstilbu atbalsta kustība)
2. Akumulatora uzlādes statusa gaismas diode
3. Barošanas gaismas diode
4. Reversā Trendelenburga sagāzuma poga
5. Fiksētas atzveltnes gaismas diode
6. Atzveltnes pielāgošanas pogas
7. Trendelenburga sagāzuma poga
8. Augšstilbu atbalsta pielāgošanas pogas
9. Mobilizācijas pozīcijas poga
10. Bloķēta augšstilbu atbalsta, ikru atbalsta un gultas pagarinājuma gaismas diode
11. Sirds un elpceļu atveseļošanās pozīcijas poga
12. Ikru atbalsta pielāgošanas pogas
13. KPR (reanimācijas) pozīcijas poga
14. Centrālā poga STOP
15. Sānu sagāzuma pogas
16. DARBĪBAS SĀKŠANAS poga
17. Fiksēta gultas augstuma, sānu sagāzuma, Trendelenburga sagāzuma un reversā Trendelenburga sagāzuma gaismas diode
18. Gultas augstuma pielāgošanas pogas
19. Atzveltnes pozīcijas indikators
20. Leņķa vērtība
21. Sānu sagāzuma indikators
22. Trendelenburga / reversās Trendelenburga pozīcijas indikators
Pozicionēšanas pogas 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 un 18 ir izskaidrotas nodaļā Gultas pozicionēšana.
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DARBĪBAS SĀKŠANAS POGA
Poga

aktivizē visu vadības elementu tastatūru.

Nospiežot pogu

, tastatūra ir aktīva 3 minūtes.

Nospiežot pogu, tastatūra ir aktīva vēl 3 minūtes.
Šajā laikā iespējams tālāk norādītais.
►
Atsevišķa matrača atbalsta platformas elementu pielāgošana, nospiežot attiecīgās pozicionēšanas pogas.
►
Atsevišķu funkciju atspējošana ar bloķēšanas pogām.
PIEZĪME. Lai aktivizētu funkciju KPR (poga

), poga

nav nepieciešama.

POGA STOP
Nospiežot pogu

, nekavējoties tiek apturētas visas gultas elektriskās kustības.

BLOĶĒTU FUNKCIJU SIGNĀLI
Ja gaismas diode 5 deg, atzveltne ir bloķēta.
Ja gaismas diode 5 nedeg, atzveltne ir atbloķēta.
Ja gaismas diode 10 deg, augšstilbu atbalsts, ikru atbalsts un gultas pagarinājums ir bloķēts.
Ja gaismas diode 10 nedeg, augšstilbu atbalsts, ikru atbalsts un gultas pagarinājums ir atbloķēts.
Ja gaismas diode 17 deg, gultas augstums, sānu sagāzums un Trendelenburga sagāzums un reversais Trendelenburga
sagāzums ir bloķēts.
Ja gaismas diode 17 nedeg, gultas augstums, sānu sagāzums un Trendelenburga sagāzums un reversais Trendelenburga
sagāzums ir atbloķēts.

AKUMULATORA INDIKATORS
Akumulatora gaismas diodes

signāli ir aprakstīti nodaļā Akumulators.

BAROŠANAS GAISMAS DIODE
Statuss

Nozīme

Gaismas diode deg

Izveidots savienojums ar elektrotīklu

Gaismas diode nedeg

Atvienots no elektrotīkla

Gaismas diode mirgo

Sistēmas kļūda

Svaru sadaļa (tikai versijai ar svariem)
Gultu Eleganza 5 pēc izvēles var aprīkot ar svariem, ar kuriem var nosvērt gultā esošo pacientu. Uz iBoard Standard svaru sadaļas
ir svēršanas sistēmas vadības pogas un displejs. Svaru funkcija ir aprakstīta nodaļā Svaru vadība.

Izkāpšanas no gultas uzraudzības sadaļa (tikai versijai ar svariem)
Gultu Eleganza 5 pēc izvēles var aprīkot ar izkāpšanas no gultas uzraudzības sistēmu, kas uzrauga pacienta klātbūtni gultā un aktivizē trauksmi, kad pacients neatrodas gultā. Uz iBoard Standard SafetyMonitor sadaļas ir izkāpšanas no gultas uzraudzības sistēmas vadības pogas un displejs. Izkāpšanas no gultas uzraudzības sistēma ir aprakstīta nodaļā Izkāpšanas no gultas uzraudzība.
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Statusi (iBoard Standard)
Statuss

Nozīme

Nepieciešamā darbība

LOCK (Bloķēšana)

Funkcija bloķēta.

Ja nepieciešams, atbloķējiet
funkciju!

X-RAY (Rentgenstari)

Nepareizi ievietots rentgenstaru kasešu
turētājs.

Ievietojiet rentgenstaru kasešu
turētāju pareizi!

GO (Darba sākšana)

DARBA SĀKŠANAS poga nav aktivizēta.

Nospiediet DARBA SĀKŠANAS
pogu!

SIDERAIL (Sānu margas)

Sānu sagāzums atspējots, kad sānu
margas ir noliektas.

Paceliet sānu margas, lai iespējotu papildu sānu sagāzumu.

0°

sagāzuma laikā sasniegta horizontāla
pozīcija.

Nospiediet attiecīgo pogu, lai
turpinātu pozicionēšanu.

Reversais Trendelenburga sagāzums
un Trendelenburga sagāzums atspējots
sānu sagāzuma laikā.

Atsauciet sānu sagāzumu, lai turpinātu ar reverso Trendelenburga
sagāzumu un Trendelenburga
sagāzumu.

Pozicionēšana ir bloķēta, lai izvairītos
no gultas sadursmes ar grīdu vai gultas
sadursmes ar tās aprīkojumu.

Lai turpinātu ar pozicionēšanu,
pielāgojiet gultu, novēršot jebkādu sadursmi.

Pārsniegta drošā darba slodze (vairāk
nekā par 10 kg pārsniedzot drošo darba
slodzi).

Noņemiet svaru!

Sānu sagāzums atspējots (svars pārsniedz 200 kg).

Noņemiet svaru, lai atkal iespējotu sānu sagāzumu!

Sistēmas vadības bloks (OptiCare)
atvienots.

Sazinieties ar ražotāja apstiprinātu apkalpes nodaļu.

Neizdevās izlaist gaisu no matrača!

Izmantojiet manuālo KPR! (Sistēmas vadības bloks (OptiCare) ir
atvienots, vai automātiskā gaisa
izlaišana nav pieejama.)

Sistēmas fatāla kļūda.

Sazinieties ar ražotāja apstiprinātu apkalpes nodaļu.

Apstiprinājums atmiņas ieraksta
pārrakstīšanai.

Nospiediet pogu M, lai saglabātu
svaru, vai nospiediet pogu WEIGHT/CLEAR, lai atceltu.

COLLISION (Sadursme)

OVERLOAD (Pārslodze) +

PUMP DISCONNECTED (Pumpis ir
atvienots) +

USE MANUAL CPR (Izmantot manuālo KPR) +
STOP
SERVICE (Apturēt ekspluatāciju)
+
+

SAVE WEIGHT (Saglabāt svaru)
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SCALE/BED DISCONNECTED
(Svari/gulta atvienoti)

Svaru modulis ir atvienots, un izkāpšanas
no gultas uzraudzība ir atspējota.

Sazinieties ar ražotāja apstiprinātu apkalpes nodaļu.

Kolonnas bloka kļūda.

Sazinieties ar ražotāja apstiprinātu apkalpes nodaļu.

Matrača atbalsta platformas kustību
apturēja funkcija Safestop.

Noņemiet priekšmetu no
rāmja, lai turpinātu pielāgot gultas
augstumu.

Neizdevās piepūst matraci!

Aizveriet manuālo KPR, lai iespējotu piepūšanu.

BED EXIT ALARM (Izkāpšanas no
gultas trauksme) +

Pacients ir izkāpis no gultas (ārējās
zonas uzraudzība), vai pacients ir atstājis
iekšējo zonu (iekšējās zonas uzraudzība).

Pārbaudiet pacientu un izslēdziet
izkāpšanas no gultas trauksmi.

AUTOMATIC CALIBRATION (Automātiskā kalibrēšana)

Regulārs automātisks process (atkārtots
pēc 10 stundām, ja pārtraukts).

Uzgaidiet, kamēr tiek pabeigta
automātiskā kalibrēšana.

Nepietiekams svars, lai darbotos izkāpšanas no gultas uzraudzība.

Novietojiet pacientu gultā, lai
iespējotu izkāpšanas no gultas
uzraudzību.

Atvienota no elektrotīkla.

Pievienojiet gultu pie elektrotīkla.

Pārsniegta drošā darba svara (no 4,5 kg
līdz 10 kg virs drošās darba slodzes).

Noņemiet svaru!

Gulta ir brīva.

Pārliecinieties, ka matrača atbalsta platformu kaut kas nav pacēlis
neērtā pozīcijā un svariem ir
ievadīts atbilstošs taras svars.

+
FAULT COLUMN (Kolonnas kļūme) +

SAFESTOP +

CLOSE MANUAL CPR (Aizvērt
manuālo KPR) +

MIN 35 KG (Min.: 35 kg)
POWER (Strāvas padeve)
Hi (Augsts)
Lo (Zems)
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11.4.2 iBoard Basic (izvēles)
iBoard Basic ir aprūpētāju izvēles vadības elements. Tas ir iebūvēts abu galvgaļa sānu margu ārpusē. Tikai versiju ar svariem var
aprīkot ar iBoard Basic. iBoard Basic izmanto svaru vadībai un izkāpšanas no gultas uzraudzībai.
►
Pārliecinieties, ka iBoard Basic lieto īpaši apmācīts aprūpes personāls.

16 15 14 13

12
11

1
2
3

10

4

9

attēls. iBoard Basic

5

6

7

8

1. Apkalpes pārbaudes nepieciešamības
ikona
2. Svara vērtība
3. Atzveltnes leņķa indikators
4. Ikona OFF (izkāpšanas no gultas uzraudzība ir IZSLĒGTA)
5. Poga ON — izkāpšanas no gultas uzraudzība
6. Iekšējās zonas poga — izkāpšanas no
gultas uzraudzība
7. Ārējās zonas poga — izkāpšanas no gultas uzraudzība
8. Poga OFF — izkāpšanas no gultas
uzraudzība
9. Skaļuma ikona (3 līmeņi)
10. Poga PAUSE — izkāpšanas no gultas
uzraudzība
11. Svaru iedaļu pārslēgšanas poga
(0,5 kg/0,1 kg)
12. Poga WEIGHT/CLEAR (atcelt)
13. Poga ZERO/T (taras vai nulles svari)
14. AIZTURĒŠANAS poga
15. Svara mērvienība (kg)
16. Stabilizētu svaru ikona

Svari
Svaru funkcija ir aprakstīta nodaļā Svaru vadība.

Izkāpšanas no gultas uzraudzība
Izkāpšanas no gultas uzraudzības sistēma ir aprakstīta nodaļā Izkāpšanas no gultas uzraudzība.

Statusi (iBoard Basic)
Signāli

SIDERAIL (Sānu margas)
COLLISION (Sadursme)

0°
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Nozīme

Nepieciešamā darbība

Funkcija bloķēta.

Ja nepieciešams, atbloķējiet funkciju!

DARBA SĀKŠANAS poga nav aktivizēta.

Nospiediet DARBA SĀKŠANAS
pogu!

Sānu sagāzums atspējots, kad sānu
margas ir noliektas.

Paceliet sānu margas, lai iespējotu
papildu sānu sagāzumu.

Reversais Trendelenburga sagāzums
un Trendelenburga sagāzums atspējots
sānu sagāzuma laikā.

Atsauciet sānu sagāzumu, lai
turpinātu ar reverso Trendelenburga sagāzumu un Trendelenburga
sagāzumu.

Pozicionēšana ir bloķēta, lai izvairītos
no gultas sadursmes ar grīdu vai gultas
sadursmes ar tās aprīkojumu.

Lai turpinātu ar pozicionēšanu,
pielāgojiet gultu, novēršot jebkādu
sadursmi.

sagāzuma laikā sasniegta horizontāla
pozīcija.

Nospiediet attiecīgo pogu, lai turpinātu pozicionēšanu.
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Nepareizi ievietots rentgenstaru
kasešu turētājs.

Ievietojiet rentgenstaru kasešu turētāju
pareizi!

Pārsniegta drošā darba slodze
(vairāk nekā par 10 kg pārsniedzot
drošo darba slodzi).

Noņemiet svaru!

Sānu sagāzums atspējots (svars
pārsniedz 200 kg).

Noņemiet svaru, lai atkal iespējotu sānu
sagāzumu!

STOP SERVICE (Apturēt
ekspluatāciju)
+
+

Sistēmas fatāla kļūda.

Sazinieties ar ražotāja apstiprinātu apkalpes
nodaļu.

FAULT COLUMN (Kolonnas
kļūme) +

Kolonnas bloka kļūda.

Sazinieties ar ražotāja apstiprinātu apkalpes
nodaļu.

Svaru modulis ir atvienots, un
izkāpšanas no gultas uzraudzība ir
atspējota.

Sazinieties ar ražotāja apstiprinātu apkalpes
nodaļu.

X-RAY (Rentgenstari)
OVERLOAD (Pārslodze)
+

SCALE/BED
DISCONNECTED (Svari/gulta
atvienoti) +
+

SAFESTOP

+

BED EXIT +
ALARM (Izkāpšanas no gultas
trauksme) +

HIGH (Augsts)
LOW (Zems)
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Matrača atbalsta platformas kustību
Noņemiet priekšmetu no
apturēja funkcija Safestop.
rāmja, lai turpinātu pielāgot gultas augstumu.

Nepietiekams svars, lai darbotos
izkāpšanas no gultas uzraudzība.

Novietojiet pacientu gultā, lai iespējotu izkāpšanas no gultas uzraudzību.

Atvienota no elektrotīkla.

Pievienojiet gultu pie elektrotīkla.

Pacients ir atstājis gultu (ārējās
zonas uzraudzība) vai pacients
ir atstājis iekšējo zonu (iekšējās
zonas uzraudzība).

Pārbaudiet pacientu un izslēdziet izkāpšanas
no gultas trauksmi.

Pārsniegta drošā darba svara (no
4,5 kg līdz 10 kg virs drošās darba
slodzes).

Noņemiet svaru!

Gulta ir brīva.

Pārliecinieties, ka matrača atbalsta platformu
kaut kas nav pacēlis neērtā pozīcijā un svariem ir ievadīts atbilstošs taras svars.
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11.4.3 Uzraugu vadības panelis
Uzraugu vadības panelis ir standarta vadības elements. Ja nepieciešams, uzraugu vadības paneli var pakārt uz kājgaļa plāksnes
vai uz sānu margām. Lietošanas laikā uzraugu vadības paneli var turēt rokās.
►

Pārliecinieties, ka uzraugu vadības paneli lieto īpaši apmācīts aprūpes personāls.

1

2
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8

7

17
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16

attēls. Uzraugu vadības panelis
1.
Augšstilbu atbalsta, ikru atbalsta un gultas pagarinājuma pielāgošanas bloķēšanas poga un gaismas diode
2.
Atzveltnes bloķēšanas poga un gaismas diode
3.
Gultas augstuma, sānu sagāzuma, Trendelenburga sagāzuma un reversā Trendelenburga sagāzuma bloķēšanas
poga un gaismas diode
4.
Ikru atbalsta pielāgošanas poga
5.
Gultas pagarinājuma pielāgošanas poga
6.
Kājslēdža bloķēšanas poga un gaismas diode
7.
Augšstilbu atbalsta pielāgošanas poga
8.
Sagāzuma poga
9.
DARBĪBAS SĀKŠANAS poga
10.
Atzveltnes pielāgošanas poga
11.
KPR pozīcijas poga
12.
Gultas augstuma pielāgošanas poga
13.
Akumulatora uzlādes statusa gaismas diode
14.
Barošanas gaismas diode
15.
Trendelenburga pozīcijas poga
16.
Sānu sagāzuma poga
17.
Sirds un elpceļu atveseļošanās pozīcijas poga

DARBĪBAS SĀKŠANAS pogas aktivizēšana
Poga

aktivizē visu vadības elementu tastatūru uz 3 minūtēm.

DARBĪBAS SĀKŠANAS pogas funkcijas ir identiskas visos vadības elementos.
Šajā laikā iespējams tālāk norādītais.
►
Atsevišķa matrača atbalsta platformas elementu pielāgošana, nospiežot attiecīgās funkciju pogas.
►
Atsevišķu funkciju atspējošana ar bloķēšanas pogām.
Katru reizi, kad tiek nospiesta funkcijas poga, tastatūra paliek aktīva vēl 3 minūtes.
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Funkciju pogas
Funkciju pogas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 un 17 ir aprakstītas nodaļā Gultas pozicionēšana.
PIEZĪME.
Vienlaikus nospiežot divas funkciju pogu, vadības ierīce to uztver kā kļūdu. Vadības ierīce nekavējoties pārtrauc
visas gultas kustības, un displejā ir redzams brīdinājums.

Bloķēšana
Lai bloķētu atzveltnes pozīciju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Nospiediet pogu 2.
Uzraugu vadības panelī un iBoard Standard displejā deg atbilstošā gaismas diode (5).
Atzveltne tiek bloķēta, izmantojot jebkuru vadības elementu.
Lai bloķētu augšstilbu atbalsta, ikru atbalsta un gultas pagarinājuma pielāgošanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Nospiediet pogu 1.
2
1
Uzraugu vadības panelī un iBoard Standard displejā deg atbilstošā gaismas diode (10).
Augšstilbu atbalsta, ikru atbalsta un gultas pagarinājuma pielāgošana tiek atspējota, izmantojot jebkuru vadības elementu.

3

Lai bloķētu gultas augstuma, sānu sagāzuma, Trendelenburga sagāzuma un reversā Trendelenburga sagāzuma pielāgošanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Nospiediet pogu 3.
Uzraugu vadības panelī un iBoard Standard displejā deg atbilstošā gaismas diode (17).
Gultas augstuma, sānu sagāzuma Trendelenburga sagāzuma un reversā Trendelenburga sagāzuma
pielāgošana tiek atspējota, izmantojot jebkuru vadības elementu.

Atbloķēšana
Lai atbloķētu atzveltni, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Nospiediet pogu 2.
Uzraugu vadības panelī un iBoard Standard displejā nedeg atbilstošā gaismas diode (5).
Atzveltnes pielāgošana atkal ir iespējota.

1

2

3

Lai atbloķētu augšstilbu atbalsta, ikru atbalsta un gultas pagarinājuma pielāgošanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Nospiediet pogu 1.
Uzraugu vadības panelī un iBoard Standard displejā nedeg atbilstošā gaismas diode (10).
Augšstilbu atbalsta, ikru atbalsta un gultas pagarinājuma pielāgošana ir atkal iespējota.
Lai atbloķētu gultas augstuma, sānu sagāzuma, Trendelenburga sagāzuma un reversā Trendelenburga sagāzuma pielāgošanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Nospiediet pogu 3.
Uzraugu vadības panelī un iBoard Standard displejā nedeg atbilstošā gaismas diode (17).
Gultas augstuma, sānu sagāzuma, Trendelenburga sagāzuma un reversā Trendelenburga sagāzuma bloķēšanas atkal ir iespējota.

BAROŠANAS GAISMAS DIODE
Statuss

Nozīme

Gaismas diode deg

Izveidots savienojums ar elektrotīklu

Gaismas diode nedeg

Atvienots no elektrotīkla

Gaismas diode mirgo

Sistēmas kļūda

11.4.4 Vadības pults (izvēles)
Vadības pults ir pieejama ar izgaismotu tastatūru.
Ja tiek nospiesta kāda no pogām, apgaismojums ir aktivizēts uz laiku līdz 7 s; ja tiek nospiesta DARBA SĀKŠANAS poga, apgaismojums ir aktivizēts uz laiku līdz 3 minūtēm.
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1 2 3

1. Augšstilbu atbalsta pielāgošanas poga
2. Augšstilbu atbalsta / atzveltnes bloķēšanas gaismas diode
3. Atzveltnes pielāgošanas poga
4. DARBĪBAS SĀKŠANAS poga
5. Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisma pogas
6. Lukturīša poga
7. Augstuma bloķēšanas gaismas diode
8. Gultas augstuma pielāgošanas pogas

4

8

Funkciju pogas 1, 3, 5 un 8 ir aprakstītas nodaļā Gultas pozicionēšana.
Lai ieslēgtu lukturīti, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

7

Nospiediet lukturīša pogu

.

5

PIEZĪME.
Atkarībā no pacienta stāvokļa aprūpes personāls nosaka, vai pacientam ir atļauts pielāgot gultas pozīciju.

6

Ja nepieciešams, liedziet pacientam iespēju pielāgot gultu, kā norādīts tālāk.
►
Atspējojiet funkcijas.
PIEZĪME.
Ir pieejams vadības pults adapteris. Adapters garantē ātru uzstādīšanu un noņemšana (piemēram, mainot bojāto vadības pulti, ko aizstāj ar citas gultas
vadības pulti).

attēls. Vadības pults

11.4.5 Pacientu vadības paneļi
Ar kājgaļa sānu margās iebūvēto pacientu vadības paneli pacients var pielāgot atzveltnes, augšstilbu atbalsta un automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisma pozīcijas. Pēc izvēles papildu pacientu vadības panelis ir izvietots galvgaļa sānu margu iekšpusē.

1

2

3

4
1. Augšstilbu atbalsta pielāgošanas poga
2. Atzveltnes pielāgošanas poga
3. DARBĪBAS SĀKŠANAS poga
4. Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisma
poga (atzveltnes un augšstilbu atbalsta kustība vienlaikus)
PIEZĪME.
Tastatūras ir izgaismotas. Ja tiek
nospiesta kāda no pogām, apgaismojums ir aktivizēts uz
laiku līdz 7 s; ja tiek nospiesta DARBA SĀKŠANAS poga,
apgaismojums ir aktivizēts uz laiku līdz 3 minūtēm.
PIEZĪME.
Uz kājgaļa sānu margām izvietotā pacientu vadības paneļa funkcijas ir atspējotas, kad kājgaļa
sānu margas ir nolaistā pozīcijā.

attēls. Pacientu vadības panelis kājgaļa sānu margās

1. Atzveltnes pielāgošanas poga
2. Augšstilbu atbalsta pielāgošanas poga
3. Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisma
poga (vienlaicīga atzveltnes un augšstilbu atbalsta
kustība)
4. DARBĪBAS SĀKŠANAS poga

1

2

3

4

attēls. Pacientu vadības panelis galvgaļa sānu margās (izvēles)
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11.4.6 Gultas augstuma kājslēdzis (izvēles)
Kājslēdzis ir izvēles iespēja un nodrošina gultas augstuma iestatīšanu ar vienu kāju.
3 sekunžu laikā divreiz nospiediet atlasīto pedāli. Gultas augstuma vadība ar kāju pēc šīs procedūras ir aktivizēta 20 sekundes.

1

4

3

1.
Aizsargrāmis no nevēlamas aktivizācijas
2.
Matrača atbalsta platformas pacelšanas pedālis
3.
Izmeklējuma pozīcijas pedālis
4.
Matrača atbalsta platformas nolaišanas pedālis

2

attēls. Gultas augstuma kājslēdzis
Gultas augstuma kājslēdža izmantošana ir aprakstīta nodaļā Gultas pozicionēšana.

11.4.7 Sānu sagāzuma kājslēdzis (standarta)
Ar kājslēdzi var iestatīt gultas sānu sagāzumu.
Lai aktivizētu kājslēdzi, nospiediet DARBĪBAS SĀKŠANAS pedāli.

1

4

3

1.
2.
3.
4.

Aizsargrāmis no nevēlamas aktivizācijas
Sagāzuma labais pedālis
DARBĪBAS SĀKŠANAS pedālis
Sagāzuma kreisais pedālis

2

attēls. Sānu sagāzuma kājslēdzs
Sānu sagāzuma kājslēdža izmantošana ir aprakstīta nodaļā Gultas pozicionēšana.
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11.5 Gultas pozicionēšana
11.5.1 Atzveltne

Lai pozicionētu atzveltni, izmantojiet tālāk norādīto.
►
►
►
►
►

iBoard Standard
Uzraugu vadības panelis
Vadības pults
Pacientu vadības panelis (kājgaļa sānu margās)
Pacientu vadības panelis (galvgaļa sānu margās)
attēls. Atzveltnes leņķis iBoard Standard displejā

iBoard Standard displejā ir redzams atzveltnes leņķis.

Nepārtrauktas pozicionēšanas laikā atzveltne automātiski apstājas 30 un 45 grādu leņķī (atskan skaņas signāls). Lai turpinātu pozicionēšanu, vēlreiz nospiediet atbilstošo pogu.

iBoard Standard

1

►

Nospiediet pogu

.

1. Atzveltne uz augšu

►
Spiediet atlasīto atzveltnes pielāgošanas pogas daļu,
līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

2. Atzveltne uz leju

Pacientu vadības panelis (kājgaļa sānu margās)

2

►
attēls. Atzveltnes pielāgošanas
poga (iBoard Standard, pacientu vadības paneļi)

Nospiediet pogu

.

►
Spiediet atlasīto atzveltnes pielāgošanas pogas daļu,
līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
Pacientu vadības panelis (galvgaļa sānu margās)
►

Nospiediet pogu

.

►
Spiediet atlasīto atzveltnes pielāgošanas pogas daļu,
līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
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Uzraugu vadības panelis

1
1. Atzveltne uz augšu
2. Atzveltne uz leju

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto atzveltnes pielāgošanas pogas

.

daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

2
attēls. Atzveltnes pielāgošanas
poga (uzraugu vadības panelis)

1

Vadības panelis
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto atzveltnes pielāgošanas pogas

daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

2
attēls. Atzveltnes pielāgošanas
poga (vadības pults)

11.5.2 Augšstilbu atbalsts

Lai pozicionētu augšstilbu atbalstu, izmantojiet tālāk
norādīto.
►
►
►
►
►

50

iBoard Standard
Uzraugu vadības panelis
Vadības pults
Pacientu vadības panelis (kājgaļa sānu margās)
Pacientu vadības panelis (galvgaļa sānu margās)
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1

iBoard Standard
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto augšstilbu atbalsta pielāgošanas

pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

2
attēls. Augšstilbu atbalsta pielāgošanas poga (iBoard Standard, pacientu vadības paneļi)

Pacientu vadības panelis (kājgaļa sānu margās)
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto augšstilbu atbalsta pielāgošanas

pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
Pacientu vadības panelis (galvgaļa sānu margās)

1. Augšstilbu atbalsts uz augšu
2. Augšstilbu atbalsts uz leju

1

.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto augšstilbu atbalsta pielāgošanas

pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

Uzraugu vadības panelis

2

.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto augšstilbu atbalsta pielāgošanas

pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

attēls. Augšstilbu atbalsta
pielāgošanas poga (uzraugu
vadības panelis)

1

2

Vadības panelis
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto augšstilbu atbalsta pielāgošanas

pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

attēls. Augšstilbu atbalsta pielāgošanas poga (vadības pults)
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11.5.3 Ikru atbalsts

Lai pozicionētu ikru atbalstu, no sākuma pozicionējiet augšstilbu atbalstu.
Lai pozicionētu ikru atbalstu, izmantojiet tālāk norādīto.
►
►

iBoard Standard
Uzraugu vadības panelis

1

iBoard Standard
►

Nospiediet pogu

.

►
Spiediet atlasīto ikru atbalsta pielāgošanas pogas daļu,
līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

2
1. Ikru atbalsts uz
augšu

attēls. Ikru atbalsta pielāgošanas
poga (iBoard Standard)

1

2. Ikru atbalsts uz
leju

Uzraugu vadības panelis
►

2

Nospiediet pogu

.

►
Spiediet atlasīto ikru atbalsta pielāgošanas pogas daļu,
līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

attēls. Ikru atbalsta pielāgošanas
poga (uzraugu vadības panelis)
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11.5.4 Gultas augstums

Lai iestatītu gultas augstumu, izmantojiet tālāk norādīto.
►
►
►
►

iBoard Standard
Uzraugu vadības panelis
Vadības pults
Gultas augstuma kājslēdzis

PIEZĪME. Gultas augstuma pozicionēšanai var izmantot Mobi-Lift® (izvēles) pogu.

1

iBoard Standard
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto gultas augstuma pielāgošanas

pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

2
1. Matrača atbalsta plat- attēls. Gultas augstuma pielāgoforma uz augšu
šanas poga (iBoard Standard)
2. Matrača platforma uz
leju

1
Uzraugu vadības panelis

2

.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto gultas augstuma pielāgošanas

pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

attēls. Gultas augstuma pielāgošanas poga (uzraugu vadības panelis)
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1

1. Matrača atbalsta platforma uz augšu
2. Matrača platforma uz
leju

Vadības panelis
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto gultas augstuma pielāgošanas pogas

daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

2
attēls. Gultas augstuma pielāgošanas poga (vadības pults)

2

1

Gultas augstuma kājslēdzis
►
Nospiediet atlasīto gultas augstuma pedāli un atlaidiet
to.
►
Vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu atlasīto gultas
augstuma pedāli, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
PIEZĪME. 3 sekunžu laikā divreiz nospiediet atlasīto pedāli.
Gultas augstuma vadība ar kāju pēc šīs procedūras ir aktivizēta
20 sekundes.

attēls. Gultas augstuma pedāļi (gultas augstuma kājslēdzis)

1
2

Mobi-Lift®
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto Mobi-Lift® gultas augstuma pogas

daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

attēls. Mobi-Lift® gultas augstuma
poga

11.5.5 Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisms
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Lai pozicionētu automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānismu, izmantojiet tālāk norādīto.
►
►
►
►

iBoard Standard
Vadības pults
Pacientu vadības panelis (kājgaļa sānu margās)
Pacientu vadības panelis (galvgaļa sānu margās)

1

iBoard Standard
►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto automātiskās pozīcijas pielāgošanas

.

mehānisma pielāgošanas pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

2
1. Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisms uz augšu

attēls. Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisma pielāgošanas
poga (iBoard Standard, pacientu
vadības paneļi)

Pacientu vadības panelis (kājgaļa sānu margās)
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto automātiskās pozīcijas pielāgošanas

mehānisma pielāgošanas pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
Pacientu vadības panelis (galvgaļa sānu margās)

2. Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisms uz leju

1

.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto automātiskās pozīcijas pielāgošanas

mehānisma pielāgošanas pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
Vadības panelis

2
attēls. Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisma pielāgošanas
poga (vadības pults)

.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto automātiskās pozīcijas pielāgošanas

mehānisma pielāgošanas pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

11.5.6 Trendelenburga pozīcija neatliekamā situācijā

attēls. Trendelenburga pozīcija
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Trendelenburga pozīcija pacientam nodrošina pretšoka apstākļus. Trendelenburga pozīcijas laikā matrača atbalsta platforma ir iztaisnota slīpumā.
Lai pozicionētu Trendelenburga pozīcijā neatliekamā situācijā, izmantojiet tālāk norādīto.
►

Uzraugu vadības panelis

Uzraugu vadības panelis
►

Nospiediet pogu

.

►
Spiediet Trendelenburga pozīcijas pogu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

attēls. Trendelenburga pozīcijas
poga (uzraugu vadības panelis)

11.5.7 Reversais Trendelenburga un Trendelenburga sagāzums

attēls. Reversā Trendelenburga pozīcija
Lai novietotu Trendelenburga sagāzumu vai reverso Trendelenburga sagāzumu, izmantojiet tālāk norādīto.
►
►

iBoard Standard
Uzraugu vadības panelis

iBoard Standard displejā ir redzams sagāzuma leņķis.

56

attēls. Sagāzuma leņķis iBoard Standard displejā
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iBoard Standard
►

Nospiediet pogu

.

►
Spiediet Trendelenburga sagāzuma pogu, līdz tiek
sasniegta vēlamā pozīcija.

attēls. Trendelenburga sagāzuma
poga (iBoard Standard)
iBoard Standard
►

Nospiediet pogu

.

►
Spiediet reversā Trendelenburga sagāzuma pogu, līdz
tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

attēls. Reversā Trendelenburga
sagāzuma poga (iBoard Standard)

1

1. Reversais Trendelenburga sagāzums
2. Trendelenburga sagāzums

Uzraugu vadības panelis
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto Trendelenburga un reversā Tren-

delenburga sagāzuma pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā
pozīcija.

2
attēls. Trendelenburga sagāzuma un reversā Trendelenburga
sagāzuma poga (uzraugu vadības
panelis)

11.5.8 Izmeklējuma pozīcija
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Lai pozicionētu izmeklējuma pozīcijā, izmantojiet tālāk norādīto.
►

Gultas augstuma kājslēdzis

Gultas augstuma kājslēdzis
►
Nospiediet izmeklējuma pozīcijas pedāli un atlaidiet to.
►
Vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu izmeklējuma pozīcijas
pedāli , līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
PIEZĪME. Gultas augstuma kājslēdzis pēc šīs procedūras ir aktivizēts
30 sekundes.
attēls. Izmeklējuma pozīcijas pedālis (gultas augstuma
kājslēdzis)

11.5.9 Gultas pagarinājums

Lai pozicionētu gultas pagarinājumu, izmantojiet tālāk norādīto.
►

Uzraugu vadības panelis

Uzraugu vadības panelis

2

1
attēls. Gultas pagarinājuma
pielāgošanas poga (uzraugu
vadības panelis)
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.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet atlasīto gultas pagarinājuma pielāgoša-

nas pogas daļu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

1. Garāka matrača platforma
2. Īsāka matrača platforma
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11.5.10 KPR pozīcija

KPR pozīcijā gulta sasniedz matrača atbalsta platformas taisno pozīciju.
Ja gulta ir aprīkota ar OptiCare matraci, nospiežot KPR pogu, tiek arī izlaists gaiss no matrača.
Lai pozicionētu KPR pozīcijā, izmantojiet tālāk norādīto.
►
►

iBoard Standard
Uzraugu vadības panelis

iBoard Standard
►

Spiediet KPR pozīcijas pogu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

Uzraugu vadības panelis
attēls. KPR poga (iBoard
Standard displejs, uzraugu
vadības panelis)
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►

Spiediet KPR pozīcijas pogu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
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11.5.11 Sirds un elpceļu atveseļošanās pozīcija

Lai pozicionētu sirds un elpceļu atveseļošanās pozīcijā, izmantojiet tālāk norādīto.
►
►

iBoard Standard
Uzraugu vadības panelis

iBoard Standard
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet sirds un elpceļu atveseļošanās pozīcijas

pogu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
attēls. Sirds un elpceļu
atveseļošanās pozīcijas
poga (iBoard Standard)

Uzraugu vadības panelis

attēls. Sirds un elpceļu
atveseļošanās pozīcijas
poga (uzraugu vadības
panelis)
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.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet sirds un elpceļu atveseļošanās pozīcijas

pogu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
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11.5.12 Sānu sagāzums
Sānu sagāzumu nevar pozicionēt, ja sānu
margas ir nolocītas un netiek izmantota papildfunkcija.
Lai pozicionētu sānu sagāzumu, izmantojiet
tālāk norādīto.
►
►
►

iBoard Standard
Sānu sagāzuma kājslēdzs
Uzraugu vadības panelis

iBoard Standard displejā ir redzams sānu sagāzuma leņķis. Sānu sagāzuma maksimālais leņķis
ir 15 grādi.

attēls. Sānu sagāzuma leņķis iBoard
Standard displejā

iBoard Standard
►

2

1

3

.

►
Spiediet sānu sagāzuma pogu, līdz tiek sasniegta
vēlamā pozīcija.

attēls. Sānu sagāzuma
poga (iBoard Standard)

2

Nospiediet pogu

Lai atvieglotu pacienta mobilizāciju, rīkojieties, kā norādīts
tālāk.

1

►

Nospiediet pogu

+

.

līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
Sānu sagāzums tiek pielāgots, lai gan sānu margas ir nolocītas.
Sānu sagāzuma kājslēdzis

attēls. Sānu sagāzuma pedāļi (sānu sagāzuma kājslēdzis)
1. Sagāzums pa labi
2. Sagāzums pa kreisi
3. DARBĪBAS SĀKŠANAS pedālis

►
pedāli.

Nospiediet pogu

►

Nospiediet un turiet nospiestu atlasīto sānu sagāzuma

vai DARBĪBAS SĀKŠANAS

pedāli, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.
Uzraugu vadības panelis

2

1
attēls. Sānu sagāzuma poga
(uzraugu vadības panelis)
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►

Nospiediet pogu

.

►
Spiediet atlasīto sānu sagāzuma pogas daļu, līdz tiek
sasniegta vēlamā pozīcija.
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11.5.13 Mobilizācijas pozīcija

Mobilizācijas pozīcijā gulta tiek nolaista viszemākajā gultas augstuma pozīcijā un atzveltne sasniedz maksimālo leņķi.
Lai pozicionētu mobilizācijas pozīcijā, izmantojiet tālāk norādīto.
►

iBoard Standard

iBoard Standard
.

►

Nospiediet pogu

►

Spiediet mobilizācija pozīcijas pogu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija.

attēls. Mobilizācijas
pozīcijas poga

11.5.14 Ergoframe®
Ergoframe® ir atzveltnes un augšstilbu atbalsta kinemātiska sistēma, ar kuru var pagarināt matrača atbalsta platformu sēdekļa daļā.
Automātiskās pozīcijas pielāgošanas mehānisma lietošanas laikā Ergoframe® palielina iegurņa vietu. Palielinot vietu, piemērotais
spēks samazina spiedienu, kas var radīt spiediena traumas iegurņa zonā.
Ergoframe® uztur pacienta ķermeņa un mugurkaula stabilu ergonomisku pozīciju, tādējādi ierobežojot nevēlamu pacienta kustību,
nolaižot vai paceļot gultu. Vienota kustība novērš iespēju, ka pacients pārveļas pār matraci, un līdz ar to tiek uzturēta pacienta
ķermeņa vienmērīga pozīcija, kas nav atkarīga no gultas daļu pozīcijas.
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12 Svaru vadība (tikai versijai ar svariem)
Svaru vadībai izmantojiet iBoard Standard vai iBoard Basic.

iBoard Standard

8

7

6

9
10
11
1
2
3

4

5

attēls. Svaru sadaļa (iBoard Standard) — displejs un tastatūra

iBoard Basic

10 7

1

2

5

8

3

1. Poga ZERO/T (taras vai nulles svari)
2. Poga WEIGHT/CLEAR (atcelt)
3. AIZTURĒŠANAS poga
4. Atmiņas poga (svara vērtības saglabāšana vai parādīšana)
5. Svaru iedaļu pārslēgšanas poga
(0,5 kg/0,1 kg)
6. Statusa indikators
7. Svara mērvienība (kg)
8. Svara vērtība
9. Atmiņas ieraksta indikators
10. Stabilizētu svaru ikona
11. AIZTURĒŠANAS ikona

attēls. Svaru sadaļa (iBoard Basic) — displejs un tastatūra

12.1 Sagatavošana
►

Uzstādiet matraci un piederumus, lai sagatavotu gultu pirms pacienta uzņemšanas un svaru lietošanas.

D9U001GE5-0130_01

63

UZMANĪBU!
Nepareiza svaru izmantošana nepilnīgas sagatavošanas dēļ!
► Pirms katras pacienta uzņemšanas iestatiet svariem taru.

12.2 Taras svara iestatīšana
Taru var iestatīt diapazonā no 5 kg līdz 249,5 kg. Taras svaru izmanto, lai displejā iestatītu “0” pirms pacienta novietošanas gultā.
Taras svara iestatīšana ir jāizpilda tukšai gultai ar matraci, palagiem, spilveniem un nepieciešamajiem piederumiem, bet bez pacienta. Matrača atbalsta platformu ir ieteicams novietot aptuveni 20 cm virs viszemākās horizontālās pozīcijas.
Lai iestatītu taras svaru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Nodrošiniet, ka nekas un neviens, izņemot jūs, nepieskaras gultai.

►

Nospiediet un turiet nospiestu pogu

►

Vēlreiz nospiediet pogu

, līdz sāk mirgot vērtība (lauks 8). Atlaidiet pogu

.

, lai apstiprinātu taras svaru. Displejā ir redzams “0”.

Novietojiet pacientu gultā.
Lai atceltu taras svaru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Iestatot taras svaru, nospiediet pogu

.

12.3 Parādīšana
Pārbaudes svara intervāls ir 0,5 kg.
►

Nospiediet pogu

, lai 5 s parādītu vērtību ar faktisko svaru intervālu 0,1 kg.

Šajā režīmā displejā mirgo svara mērvienība (kg) un decimālkomatvieta.
Laukā 8 parasti ir redzama faktiskā svara vērtība, ja citas funkcijas nav aktivizētas.
PIEZĪME.

Svara vērtība automātiski pazūd pēc 1 minūtes. Ja nepieciešams, nospiediet pogu

, lai atkal to parādītu.

12.4 Aizturēšanas režīms
Aizturēšanas režīmu var izmantot tikai tad, kad svari ir nostabilizēti.
Ar to var pievienot vai noņemt gultas piederumus un citus vienumus, nemainot svara vērtību.
Lai aktivizētu aizturēšanas režīmu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Uzgaidiet, līdz svari nostabilizējas. Pēc svaru stabilizēšanas iedegas ikona
►

Spiediet pogu

, līdz displejā parādās sniegpārsliņas ikona

►

Pievienojiet vai noņemiet nepieciešamos piederumus.

vai

.

.

Lai deaktivizētu aizturēšanas režīmu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Pēc piederumu pievienošanas vai noņemšanas uzgaidiet, kamēr svari ir stabilizēti (redzama ikona
►

Nospiediet pogu

►

Displejā ir redzama oriģinālā svara vērtība.

vai

).

.

Lai deaktivizētu aizturēšanas režīmu bez svara vērtības korekcijas, rīkojieties, kā norādīts
tālāk.
►

Nospiediet pogu

.

12.5 Atmiņa (tikai iBoard Standard)
Pacienta svara saglabāšana

Lai saglabātu pacienta svaru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Lai saglabātu vērtību, nospiediet un turiet nospiestu pogu

Vērtība sāk mirgot, pirms tā ir saglabāta.
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.
attēls. AIZTURĒŠANAS
režīms (iBoard Basic)
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PIEZĪME.
Lai saglabātu citu svara vērtību, atkārtojiet šo procedūru. Vienas dienas laikā atkārtotas saglabāšanas gadījumā
tiek pārrakstīts tas pats ieraksts. Pārrakstīšanas laikā statusam indikatoram (6) ir redzams SAVE (Saglabāt).
Lat atceltu pacienta svara saglabāšanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Saglabāšanas laikā nospiediet pogu

.

PIEZĪME.
Saglabāto svaru maksimālais skaits ir 9. Ikona
tības 9 turpmākajām dienām.

parāda ierakstus no M1 līdz M9. Tas nozīmē 9 dažādas vēr-

PIEZĪME.
Katra saglabātā vērtība ir saistīta ar laiku, kad tā tika saglabāta. Vērtības ir saistītas ar pašreizējo dienu (šodiena,
diena mīnus 1, diena mīnus 2...).

Saglabātā pacienta svara parādīšana
Lai parādītu saglabāto pacienta svara vērtību, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Lai parādītu vērtību, nospiediet pogu

.

Vērtība ir redzama 5 s (lauks 8) ar dienas norāde no pēdējās saglabāšanas reizes (lauks 6) un ar redzamā ieraksta ciparu (lauks
9).
PIEZĪME.

Lai parādītu citu saglabāto svara vērtību, atkārtojiet šo procedūru.

Lai atgrieztu faktisko pacienta svaru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Kamēr ir redzama saglabātā vērtība, nospiediet pogu

.

Pēc 10 sekundēm parādītā atmiņas ieraksta vietā tiek parādīts faktiskais pacienta svars.
PIEZĪME.

Pēdējais ieraksts tiek saglabāts kā pirmais (M1) 9 ierakstu secībā.

PIEZĪME.

Pēc pogas

nospiešanas ir iespējams arī to turēt nospiestu,

lai saglabātu faktisko pacienta svaru.

attēls. Atskaites piecas darbības

Atmiņas dzēšana
Lai dzēstu visus atmiņas ierakstus, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Vienlaikus nospiediet pogu

un pogu

.

Spiežot šīs pogas, parādās NEW P (Jauns P) ar atskaiti.

12.6 Gultas pārslodze
Ja svars gultā pārsniedz 254,5 kg, ir redzams tālāk norādītais.
►
Displejā ir redzams HIGH (Liels).
Ja svars gultā pārsniedz 260 kg, ir redzams tālāk norādītais.
►
Displejā ir redzams OVERLOAD (Pārslodze).
PIEZĪME.
Ja gulta ir pārslogota, nav iespējams pārvietot vai kustināt gultu,
kamēr liekais svars nav noņemts. Gultas pārslodzei vienmēr ir lielāka prioritāte par aizturēšanas
režīmu un taras svaru.

attēls. Liels svars (iBoard
Basic)

12.7 Gulta nepilnīgi noslogota
Ja gulta ir nepilnīgi noslogota (rūpnīcas noklusējums ir 5 kg)
►
Displejā ir redzams LOW (Mazs).

12.8 Svēršana sagāzumā
Precizitāte tiek panākta ar spirta līmeņrādi, kas atrodas gultas galvgaļa labajā stūrī.
Ja burbulis atrodas izceltajā aplī, svēršana ir precīza.

attēls. Gulta nepilnīgi noslogota (iBoard Basic)
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12.9 Svaru iestatīšana uz nulli
Svaru iestatīšana uz nulli ir iespējama tikai ±5 kg no rūpnīcas nulles svara. Svaru iestatīšanu uz nulli izmanto, lai atiestatītu svaru
displejā un iestatītu lietotāja nulles vērtību, kas iestata svaru maksimālo svara diapazonu. Svaru iestatīšanu uz nulli izpilda ar tukšu,
neaizņemtu gultu bez matrača un piederumiem. Svaru iestatīšana uz nulli tiek izpildīta pēc uzstādīšanas, svara pārbaudes un
apkalpes.
Lai svarus iestatītu uz nulli, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Novietojiet gultu aptuveni 20 cm augstāk par viszemāko pozīciju un iestatiet matrača atbalsta platformu horizontālā pozīcijā. Nodrošiniet, ka nekas, izņemot jūs, nepieskaras gultai.
►

Nospiediet un turiet nospiestu pogu

►

Nospiediet pogu

, līdz sāk mirgot svara vērtība.

, lai apstiprinātu atiestatīšanu uz nulli.

Displejā ir redzams “0”, un iestatīšana uz nulli tiek apstiprināta ar skaņas signālu.
Lai atceltu iestatīšanu uz nulli, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Iestatot uz nulli, nospiediet pogu

.

13 Izkāpšanas no gultas uzraudzība (tikai versijai ar svariem)
Izkāpšanas no gultas uzraudzībai izmantojiet iBoard Standard vai iBoard Basic.
Ja gulta ir aprīkota ar SafetyMonitor (piederums), izkāpšanas no gultas uzraudzības funkcija ir ietverta starp SafetyMonitor funkcijām.

iBoard Standard

14

13 12 11

10
9
8
7
6
5

attēls. Izkāpšanas no gultas uzraudzības sadaļa (iBoard Standard) —
displejs un tastatūra
1. Poga ON
2. Iekšējās zonas poga
3. Ārējās zonas poga
4. SKAĻUMA poga (3 līmeņi)
5. Poga PAUSE
6. Poga OFF
7. PAUZES atskaites ikona (ar atlikušajām minūtēm)
8. Skaļuma ikona (3 līmeņi)
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1

2

3

4

9. Izkāpšanas no gultas uzraudzība aktivizēta (ārējā zona)
10. OFF (izkāpšanas no gultas uzraudzība)
11. ON (izkāpšanas no gultas uzraudzība)
12. Izkāpšanas no gultas uzraudzība aktivizēta (iekšējā zona)
13. Brīdinājuma ikona
14. Statusa indikators
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iBoard Basic

8

9

5
4

11
1

2

3

1. Poga ON
2. Iekšējās zonas poga
3. Ārējās zonas poga
4. SKAĻUMA poga (3 līmeņi)
5. Poga PAUSE
6. Poga OFF
7. PAUZES atskaites ikona (ar atlikušajām
minūtēm)
8. Skaļuma ikona (3 līmeņi)
9. Izkāpšanas no gultas uzraudzība aktivizēta
(ārējā zona)
10. OFF (izkāpšanas no gultas uzraudzība)
11. ON (izkāpšanas no gultas uzraudzība)
12. Izkāpšanas no gultas uzraudzība aktivizēta (iekšējā zona)
13. Brīdinājuma ikona
14. Statusa indikators

6

attēls. Izkāpšanas no gultas uzraudzības sadaļa (iBoard Basic) — displejs un tastatūra

13.1 Sagatavošana
►

Novietojiet pacientu gultā ar atbilstošu matraci.

PIEZĪME.

Lai nodrošinātu pareizas izkāpšanas no gultas uzraudzību iekšējā zonā, pacientam jāatrodas gultas vidusdaļā.

13.2 Izkāpšanas no gultas uzraudzības aktivizēšana
Pēc noklusējuma izkāpšanas no gultas uzraudzība ir IZSLĒGTA un tiek rādīta ikona

.

Lai aktivizētu izkāpšanas no gultas uzraudzību, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Nospiediet pogu

.

Displejā ir redzama ikona

.

Kad izkāpšanas no gultas uzraudzībai ir aktivizēta, iekšējā zona ir iestatīta pēc noklusējuma. Līdz ar to displejā ir redzama ikona
.
PIEZĪME.

Izkāpšanas no gultas uzraudzības pacienta minimālais svars ir 35 kg.

13.3 Uzraudzītā zona
Lai iestatītu ārējo zonu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
Nospiediet pogu

.

Displejā ir redzama ikona

.

►

Lai iestatītu iekšējo zonu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Nospiediet pogu

.

Displejā ir redzama ikona

.
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13.4 TRAUKSME
Trauksme tiek aktivizēta, kad pacients atstāj izvēlēto uzraudzības zonu vai ir pagājis PAUZES periods
un pacients neatrodas noteiktajā pozīcijā.
Lai apturētu trauksmi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

.

Nospiediet pogu

Izkāpšanas no gultas uzraudzība ir deaktivizēta, un displejā tiek rādīta ikona
Dzirdamās trauksmes skaņa ir izslēgta.

.

Lai pauzētu trauksmi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

vai pogu

Nospiediet pogu

.

Displejā parādās lauks (7) ar 15 minūšu atskaites taimeri. Dzirdamās trauksmes skaņa ir izslēgta.

13.5 Trauksmes skaļums
Pēc noklusējuma ir iestatīts maksimālais trauksmes skaļums.
Trauksmes skaļumu var iestatīt pirms trauksmes un trauksmes aktivizēšanas laikā.
Lai samazināti trauksmes skaļumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Nospiediet pogu

.

Displejā parādās ikona

ar zemāko trauksmes skaļuma līmeni. Skaļums ir samazināts.

Lai atjaunotu maksimālo trauksmes skaļuma līmeni, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Kad sasniegts minimālais trauksmes skaļuma līmenis, nospiediet pogu

Displejā parādās ikona

.

ar 3 līmeņiem.

attēls. Izkāpšanas no gultas
vizuālais signāls (iBoard
Basic)

1. Minimālais skaļums
2. Vidējais skaļums
3. Maksimālais skaļums

1 2

attēls. Skaļuma ikona

3

13.6 PAUZE
PAUZES režīma laikā izkāpšanas no gultas uzraudzība uz laiku ir pārtraukta un trauksmes nav aktivizētas.
Lai PAUZĒTU izkāpšanas no gultas uzraudzību, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

vai pogu

Nospiediet pogu

.

Displejā parādās ikona (7) ar 15 minūšu atskaites taimeri.
Pēc tam, kad PAUZES periods ir pagājis un pacients ir nozīmētajā pozīcijā, izkāpšanas no gultas
uzraudzība atkal ir aktivizēta.
Lai pagarinātu PAUZES periodu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Vēlreiz nospiediet pogu

, lai atkal pagarinātu atskaites periodu līdz 15 minūtēm.

attēls. PAUZES atskaite (ar
atlikušajām minūtēm)

Lai pārtrauktu PAUZES periodu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
► Nospiediet pogu
PIEZĪME.
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.

Ja ir aktivizēta ārējās zonas uzraudzība, PAUZES periods tiek pārtraukts, kad pacients atgriežas gultā.
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13.7 Izkāpšanas no gultas uzraudzības deaktivizēšana
Lai deaktivizētu izkāpšanas no gultas uzraudzību, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►

Nospiediet pogu

Displejā ir redzama ikona

.
.

14 Aprīkojums

attēls. Izkāpšanas no gultas uzraudzība IZSLĒGTA
(iBoard Basic)

14.1 Piederumu sliede ar plastmasas āķiem (izvēles)
Piederumu sliede ar 2 plastmasas āķiem ir paredzēta piederumu uzkarināšanai.
Tā atrodas gultas sānos.

14.2 Bremžu signāls (izvēles)
Ja gulta ir aprīkota ar bremžu signālu un šī gulta ir pievienota pie strāvas padeves avota, bremžu signāls atskan, kad gulta nav
nobremzēta.

14.3 i-Brake® (izvēles)
Gultu var aprīkot ar automātisko ritenīšu bremzēm. Automātiskās ritenīšu bremzes novērš pacientu un personāla traumu rašanos,
kas rodas nenobremzētas gultas dēļ. Bremzes tiek aktivizētas automātiski 60 sekundes pēc gultas pievienošanas pie strāvas padeves avota un 60 sekundes pēc bremžu atlaišanas, ja gulta netiek pārvietota. Bremzes var arī aktivizēt manuāli.

14.4 Ievelkamais piektais ritenītis (izvēles)
Gultu var aprīkot ar piekto izvelkamo ritenīti rāmja centrā. Piektais ritenītis palīdz stūrēt un manevrēt gultu pa gariem gaiteņiem un
mazās telpās. Ja gulta ir pievienota strāvas padeves avotam, piektais ritenītis automātiski ievelkas. Izvilktais piektais ritenītis neierobežo piekļuvi nevienai ierīcei zem rāmja.
Lai aktivizētu i-Drive® 5. ritenīti, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Atvienojiet gultu no strāvas padeves avota.
►
Pielāgojiet ritenīšu vadību, lai zaļā svira būtu vērsta uz leju.
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14.5 i-Drive Power (izvēles)
i-Drive Power sistēma — pamata apraksts
Gultu var aprīkot ar i-Drive Power ritenīti. i-Drive Power slimnīcas personālam palīdz ar minimālu piepūli pārvietot gultu ar pacientu.
i-Drive Power ritenītis atrodas gultas centrā zem rāmja. i-Drive Power ir aprīkota ar savu akumulatoru un lādētāju, un tā nav atkarīga no gultas funkcionalitātes, tādēļ, ja akumulators ir izlādēts, joprojām varat izmantot gultas funkcijas. Gulta ir aprīkota ar vienu
i-Drive vadības ierīci. i-Drive ir orientēta gultas taisnā kustības virzienā.

i-Drive Power drošības norādījumi
►
Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
►
Gultu drīkst vadīt tikai kvalificēts personāls.
►
Pārvietošanas laikā sānu margām ir jābūt paceltām.
►
Pārvietošanas laikā nekad neizmantojiet pozicionēšanas pogas.
►
Nekad nelietojiet ātrās turpgaitas pogu, kad braucat lejup pa slīpumu. Ātrās turpgaitas pogu ir ieteicams izmantot, kad
braucat augšup slīpumā, jo tas ir efektīvāk.
►
Īpaša piesardzība ir jāievēro, pārvietojoties atpakaļgaitā. Vienmēr ievērojiet distanci starp gultu un nekad neizmantojiet
atpakaļgaitas pogu, kad pārvietojaties lejup vai augšup slīpumā.
►
Neizmantojiet Free Drive, lai pārvietotu slīpumā, kas lielāks par 1 grādu, ja atbilstošs personāls nevar uzraudzīt drošu
gultas pārvietošanu.
►
Vadībai lejup slīpumā, kas pārsniedz 6 grādus, var būt jāpiepūlas.
►
Nekad neatstājiet gultu ar aktivizētu i-Drive Power sistēmu bez apmācīta personāla uzraudzības.
►
Vienmēr izmantojiet parasto mehānisko bremžu sistēmu, lai bremzētu un stabilizētu gultu.
►
Īpašu uzmanību pievērsiet, ja vadāt gultu, izmantojot i-Drive Power. Esiet uzmanīgs no cilvēkiem un priekšmetiem ciešā
tuvumā un izvairieties no sadursmes ar tiem, uzmanīgi braucot, it īpaši atbilstoši kontrolējot ātrumu.
►
Pirms i-Drive Power izmantošanas pārliecinieties, vai gulta ir atvienota no strāvas padeves avota un bremzes ir atbrīvotas.
►
Spiediet ārkārtas apturēšanas pogu, ja nepieciešams nekavējoties apturēt kustību (piemēram, lai izvairītos no sadursmes
ar citu personu vai priekšmetu).
►
Kad gulta ir novietota, ievelciet i-Drive Power ritenīti pie rāmja. Tas novērsīs nepareizu lietojumu, kad atlaiž vai nofiksēt
gultas bremzes.
►
i-Drive Power elektromagnētiskā bremze ir paredzēta tikai gultas pagaidu apturēšanai un nav paredzēta nepārtrauktai
noturēšanai nekustīgā stāvoklī.
►
Pirms ilgtermiņa uzglabāšanas un transportēšanas izslēdziet i-Drive Power akumulatoru.
►
Spiediet ārkārtas ievilkšanas pogu zem rāmja pārsega, lai ievilktu i-Drive Power ritenīti
►
gadījumā, ja rodas i-Drive Power sistēmas kļūme. Tas nodrošina gultas manuālu pārvietošanu drošā vietā, neizmantojot
i-Drive Power.
►
Ievelciet i-Drive Power ritenīti pie rāmja katru reizi, kad paredzēts pārvietot gultu uz sāniem.
►
Pievērsiet uzmanību akumulatora indikatora gaismas diožu statusam un atbilstoši plānojiet vadību, izmantojot i-Drive
Power. Nepietiekami uzlādēts akumulators vadības laikā var radīt neparedzētas komplikācijas un riskus.
►
Vienmēr pievienojiet gultu pie strāvas padeves avota, kad pabeidzat pārvietošanu, lai uzlādētu akumulatoru un uzturētu
gultu gatavu i-Drive Power izmantošanai.
►
i-Drive Power akumulators ir jānomaina ik pēc 2 gadiem, lai uzturētu pareizas i-Drive Power funkcijas.

Lietošanas specifikācijas
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks bezrūpīgas vadības dēļ!
► Vienmēr vadiet droši un uzmanīgi.
► Pārbaudiet, vai ceļā nav šķēršļu, un izvairieties no sadursmēm.
► Pārbaudiet, vai ceļā nav cilvēku.
► Pārvietojiet gultu uzmanīgi, lai neuzbrauktu personālam vai pacientiem.
UZMANĪBU!
Maksimālais attālums līdz zemei zem gultas ir 11,3 cm!
► Pārbaudiet, vai ceļā nav šķēršļu, un izvairieties no sadursmēm.
Paredzētais lietojums
►
Slimnīcas personāla veikta gultas pārvietošana (ar pacientu vai bez tā)
Neparedzētais lietojums
►
Vizināšanās ar gultu
►
Gadījumi, kas nav aprakstīti lietošanas instrukcijā
►
Vadību veic persona, kas nav apmācīta
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PIEZĪME.
Katrā gultā vienlaikus var pārvietot tikai vienu pacientu, un to nevar izmantot, lai pārvietotu citus priekšmetus
(izņemot gultas piederumus nostiprinātā pozīcijā).
PIEZĪME.
LINET®.

Lai iegūtu informāciju par lietojuma veidiem, kas nav aprakstīti sadaļā Lietošanas specifikācijas, sazinieties ar

1

Manipulācijas
UZMANĪBU!
i-Drive Power galvenā vadības paneļa
kabeļa bojājums nepareiza kabeļa
novietojuma dēļ!
► Pārliecinieties, ka galvenā vadības
paneļa savienojošais kabelis ir izvietots
pareizi.

2

UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks nepareizas
lietošanas dēļ!
► Neko nekariet uz galvenā vadības
paneļa un tā kabeļa!

1. Safety Sense (skāriensensors)
2. Galvenais vadības panelis
3. Galvenā vadības paneļa kabelis — pareizs
kabeļa novietojums
4. Aktivizācijas panelis

4

3

attēls. Galvenā vadības paneļa pozīcija

5

6

attēls. Aktivizācijas panelis (4)

7

9 10 11 12

8

13

5. Poga ON (i-Drive ritenīša aktivizēšanas poga)
6. Poga OFF (i-Drive ritenīša
ievilkšanas un deaktivizācijas poga)
7. ĀTRAS TURPGAITAS poga
8. Poga STOP DRIVE
9. Gaismas diode ON
10. Barošanas gaismas diode (gulta pievienota pie strāvas padeves
avotam, vai gultai aktivizētas bremzes)
11. Kļūmes gaismas diode
12. Uzlādes stāvokļa un kļūmes gaismas diode
13. TURPGAITAS poga
14. ATPAKAĻGAITAS poga

14

attēls. Galvenais vadības panelis (2)
PIEZĪME.
elementus.

Ar i-Drive Power vadības ierīci nevar vadīt gultas funkcijas. Vadiet gultas funkcijas, izmantojot gultas vadības

PIEZĪME.
Galvenais vadības panelis ir uzlabots ar skāriensensoru (1); lai izmantotu funkcijas, rokai vienmēr jābūt saskarē
ar i-Drive Power vadības paneli. Atlaižot i-Drive Power apstājas.
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PIEZĪME.

i-Drive ritenīša pacelšana un nolaišana tiek vadīta elektriski ar i-Drive aktivizācijas paneli.

14.5.1 i-Drive Power aktivizēšana/deaktivizēšana
Lai aktivizētu i-Drive Power, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
1.
Pārbaudiet, vai i-Drive Power barošanas slēdzis ir aktivizēts.
2.

Nospiediet aktivizācijas pogu

uz aktivizācijas paneļa. i-Drive ritenīša nolaižas, un mirgo zaļš indikators.

Lai deaktivizētu i-Drive Power, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
1.

Ievelciet i-Drive ritenīti, izmantojot pogu

2.

Deaktivizējiet i-Drive, izmantojot barošanas slēdzi.

uz aktivizācijas paneļa.

i-Drive Power ievilkšana ārkārtas situācijā
1.

Nospiediet jebkuru pogu

uz gultas.

2.
3.

Deaktivizējiet i-Drive Power, izmantojot barošanas slēdzi.
Nospiediet i-Drive Power ārkārtas ievilkšanas pogu uz rāmja apakšdaļas zem uzlīmes.

PIEZĪME.
Ārkārtas ievilkšanas pogu izmantojiet gadījumā, ja akumulators ir izlādējies vai radusies piedziņas kļūme, lai
manuāli pārvietotu gultu uz drošu vietu, neizmantojot i-Drive Power.

1
attēls. i-Drive Power barošanas
slēdzis ar uzlīmi

2

1. i-Drive Power barošanas slēdzis
2. i-Drive Power ārkārtas ievilkšanas poga

attēls. i-Drive Power ārkārtas ievilkšanas pogas uzlīme

14.5.2 Motorizēta piedziņa
UZMANĪBU!
Īpašuma bojājumi nepareizas pārvietošanas un netīšas kustības dēļ!
► Pirms pārvietošanas pārliecinieties, ka gulta ir atvienota no elektrotīkla.
► Pirms pārvietošanas pārliecinieties, ka papildu kontaktdakša (ja pieejama) ir atvienota no elektrotīkla.
► Pirms salikšanas, izjaukšanas un apkopes (piemēram, i-Drive Power apkopes) pārliecinieties, ka ritenīši ir nobremzēti.
► Ja gultā atrodas pacients, nodrošiniet, ka ritenīši ir nobremzēti.
► Pārvietošanas laikā strāvas vadu pakariet uz atbilstošā āķa.
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1.

Pārbaudiet, vai i-Drive Power barošanas slēdzis ir aktivizēts.

2.

Nospiediet pogu

3.

Novietojiet roku uz Safety Sense skāriensensora (1) un nospiediet pogu

uz aktivizācijas paneļa. i-Drive ritenītis nolaižas, un mirgo gaismas diode
,

vai

.

.

Rokai ir jābūt novietotai uz Safety Sense sensora, lai izmantotu i-Drive Power; ja atlaista, i-Drive Power apstājas.
4.

Pēc sarkanās pogas

nospiešanas, kad bremzējat vai rodas ārkārtas situācija, i-Drive motors tūlītēji tiek apturēts un

tiek aktivizēta elektriskā bremze.
5.
Ja 3 minūtes netiek lietota i-Drive funkcija, i-Drive Power vadības sistēma automātiski tiek deaktivizēta un tiek aktivizēta
elektriskā bremze. Par to signalizē zaļā gaismas diode

, kas nodziest pēc 3 minūtēm.

PIEZĪME.
i-Drive Power nav paredzēta braukšanai lejup vai augšup slīpumā, kas ir lielāks par 6° vai garāks par 20 m. Personāla atbalsts ir nepieciešams, braucot augšup vai lejup slīpumā ar pilnu drošo darba slodzi.
PIEZĪME.

Kad i-Drive ritenītis ir nolaists, gultu nevar pārvietot uz sāniem. Nospiediet pogu

, lai ievilktu ritenīti, atbrīvo-

jiet ritenīšus neitrālā pozīcijā un pēc tam pārvietojiet gultu jebkurā nepieciešamajā virzienā.

14.5.3 Bremzēšana
1.
-vai-

Lai nekavējoties bremzētu, turiet nospiestu pogu

.

2.

Nospiediet un turiet nospiestu pogu

-vai3.

Atlaidiet roku no skāriena sensora zonas, un i-Drive Power automātiski bremzējas.

, lai lēnām bremzētu (spiediet pogu

, lai bremzētu atpakaļgaitā).

PIEZĪME.
Vienmēr, kad pārvietošana ir pabeigta vai pārtraukta, bremzējiet gultu, izmantojot ritenīšu vadības sviru. i-Drive
elektromagnētiskā bremze nav paredzēta nepārtrauktai gultas fiksācijai.
PIEZĪME.

Krīzes situācijā (piemēram, paātrinoties, kad vadāt lejup slīpumā) i-Drive dubultā bremzēšana novērš paātrinā-

šanos un palēnina gultas kustību. Tomēr netiek garantēts, ka gulta pati apstāsies bez personāla atbalsta (izmantojot pogu
ritenīšu vadības sviru).
PIEZĪME.

un

Braucot lejup slīpumā, ir iespējams aktīvi bremzēt, izmantojot braukšanas pretējā virzienā pogu, lai palēninātu

ātrumu.

14.5.4 Free Drive
i-Drive motors ir aprīkots ar funkciju Free Drive, kas ir aktīva pēc turpgaitas (
vai
) vai atpakaļgaitas (
) pogas
nospiešanas (kamēr lietotājs tur nospiestu skāriensensora zonu).
Free Drive ir deaktivizēta, un bremzes tiek aktivizētas, kad tiek mainīts kustības virziens. Šī funkcija ir paredzēta risku samazināšanai, vadot slīpumā.

Akumulators
Akumulatora uzlādes stāvoklis
1.
Kamēr šis indikators mirgo, akumulators ir kritiski izlādēts. (1. gaismas diode)
2.
50% (2. gaismas diode)
3.
75% (3. gaismas diode)
4.
100% — akumulators ir uzlādēts (4. gaismas diode)
Lai uzlādētu akumulatoru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Pievienojiet gultas strāvas vadu pie strāvas padeves avota.
►
i-Drive tiek lādēta (ar izlādētu akumulatoru, uzlāde var aizņemt līdz pat 9 stundām).

1 2 3 4
attēls. Akumulatora uzlādes
stāvoklis

PIEZĪME.
Akumulatora uzlādes vērtības ir tikai informācijai.
Akumulatora kalpošanas laiks samazinās, kad tas tiek pilnībā izlādēts.
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Kļūmju signāli
Sistēma ir aizsargāta pret kļūmju stāvokļiem ar piedziņas sistēmas apstāšanos un bremzēšanu un attiecīgo signālu. Īsu brīdi mirgo
kļūmes indikators, un akumulatora indikators rāda kļūmes stāvokli. Daži bojājumi tiek novērsti automātiski (piemēram, piedziņas
pārkaršana). Kad piedziņa vai elektronika ir pārkarsusi, atskan īss skaņas signāls, pirms piedziņa tiek bloķēta.
Kļūda

LED1

LED2

LED3

LED4

Pārkarsusi piedziņa

IZSLĒGTA

IZSLĒGTA

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

Pārkarsusi elektronika

IZSLĒGTA

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

IZSLĒGTA

Bremžu kļūda

IZSLĒGTA

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

IESLĒGTA

Ievilkšana nav pabeigta

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

IZSLĒGTA

IZSLĒGTA

Iekšēja sistēmas kļūda

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

FET aizvēršana veikta

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

IESLĒGTA

IZSLĒGTA

Pārkarsis vadības kontūrs

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

IESLĒGTA

IESLĒGTA

Vadības kontūra
kļūda

IESLĒGTA

IZSLĒGTA

IZSLĒGTA

IZSLĒGTA

Iesprūdusi aktivizēšanas
poga

IESLĒGTA

IZSLĒGTA

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

Iesprūdusi ievilkšanas
poga

IESLĒGTA

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

IZSLĒGTA

Aktīva poga pēc ieslēgšanas

IESLĒGTA

IZSLĒGTA

IESLĒGTA

IESLĒGTA

Apgaismojuma indikatori
Indikators
Darbības sākšanas indikators
►
Nepārtraukti deg
►
Mirgo

Kļūmes indikators
►
►

Nepārtraukti deg
Mirgo

Nozīme
Roka atrodas uz skāriensensora; piedziņas ritenītis ir gatavs
izmantošanai.
Roka neatrodas uz skāriensensora; i-Drive nav gatava izmantošanai.
i-Drive nevar aktivizēt (i-Drive ritenītis nav nolaists, ritenīšu
vadības svira ir nobremzēta; gulta ir pievienota pie strāvas
padeves avota).
Sistēma ir bojāta (norāda ar akumulatora statusa indikatoru)
-vaiIr aktivizēta i-Drive vadības bloka aizsardzība pret uzkaršanu

Tehniskās specifikācijas
Parametrs

Vērtība

i-Drive ritenīša diametrs

8,27 collas

Maks. ātrās turpgaitas ātrums (līdzena grīda, ar slodzi)

4,43 km/h (±15%)

Maksimālais turpgaitas ātrums (līdzena grīda, ar slodzi)

2,16 km/h (±15%)

Maksimālais atpakaļgaitas ātrums (līdzena grīda, ar slodzi)

2,16 km/h (±15%)

Maksimālais slīpuma leņķis

6°

Trokšņu līmenis (kad ievilkts piedziņas ritenītis)

65 dB

Elektriskās specifikācijas
Parametrs

Vērtība

Ievades spriegums, frekvence

230 V maiņstrāva, 50/60 Hz
127 V maiņstrāva, 50/60 Hz
120 V maiņstrāva, 50/60 Hz
110 V maiņstrāva, 50/60 Hz
100 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Akumulatora spriegums

36 V līdzstrāva, kapacitāte: 12 Ah
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Maksimālā strāvas ievade

300 W

Drošinātājs
230 V versija
127 V versija
120 V versija
110 V versija
100 V versija

2 x T1,6A L 250 V
2 x T3,15A L 250 V
2 x T3,15A L 250 V
2 x T3,15A L 250 V
2 x T3,15A L 250 V

i-Drive Power apkope
i-Drive Power periodiskā apkope ir jāveic kvalificētam personālam vai pilnvarotam apkalpes uzņēmumam vismaz reizi gadā. Lai
turpinātu apkopi, skatiet nodaļu Apkope.
Apkalpes tehniskajam darbiniekam ir jāpārbauda tālāk norādītais.
►
Akumulatora statuss un iespējama akumulatora nomaiņa (maksimāli pēc trīs lietošanas gadiem)
►
Gāzes amortizators — ja nepieciešams, nomainiet (maksimāli pēc trīs lietošanas gadiem)
►
i-Drive Power ritenītis — ja nepieciešams, nomainiet
►
Pacelšanas mehānisms — ja nepieciešams, ieeļļojiet
►
Kabeļi, vadības elementi — ja nepieciešams, nomainiet
►
i-Drive Power funkcija

14.6 Mobi-Lift® (izvēles)
Mobi-Lift® ir izvēles. Tās kalpo kā atbalsta rokturis, lai uzlabotu pacienta drošību pieceļoties. Mobi-Lift® ir atbalsta rokturis ar iebūvētu augstuma pielāgošanas pogu. Ar to pacients var pacelt un nolaist matrača atbalsta platformu.

Atbalsta rokturu izmantošana
Lai pielāgotu atbalsta rokturi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Paceliet rokturi uz augšu gultas virzienā.
►
Spiediet rokturi līdz galam uz uzmavas stiprinājuma.
Lai pielāgotu matrača atbalsta platformas augstumu, rīkojieties, kā
norādīts tālāk.
►

Spiediet jebkura vadības elementa pogu

►

Spiediet pogu, lai pielāgotu gultas augstumu.

.

attēls. Mobi-Lift® rokturis
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, piecelšanās laikā paslīdot vai nokrītot!
► Pārliecinieties, vai atbalsta rokturi ir pilnībā ievietoti uzmavu stiprinājumos.
► Pārliecinieties, vai gultas veļa nav iespiesta starp uzmavas stiprinājumu un atbalsta rokturi.

14.7 Safestop (izvēles)
Funkcija Safestop novērš iespēju lietotājam gūt traumas no gultas, iespiežot ķermeņa daļas zem nolaistas matrača atbalsta platformas.
Kad zem rāmja rodas šķērslis un matrača atbalsta platforma pārvietojas uz leju, kustība tiek automātiski apturēta.
iBoard Standard displejā ir redzams SAFE STOP +

un atskan skaņas signāls.

14.8 Rentgenstaru plaušu izmeklējums (izvēles)
Gultas atzveltne pēc izvēles sastāv no HPL un ir rentgenstarus caurlaidīga. Gulta ir aprīkota ar rentgenstaru kasešu turētāju, kas
novietots kreisajā pusē zem atzveltnes. Ar šo konstrukciju var uzņemt pacienta plaušu rentgenstaru attēlus, manuāli nepārvietojot
pacientu.
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Nepieciešamās darbības pirms izmeklējuma
►
Pacientam ir jāatrodas gultas vidusdaļā.
►
Atzveltnei ir jābūt nolaistai viszemākajā pozīcijā un
sānu margām paceltām.
►
Izvelciet rentgenstaru kasešu turētāju.
►
Ievietojiet rentgenstaru kaseti (formāts 43×35 cm
(16,93 x 13,78 collas)) horizontālā pozīcijā.
►
Ievietojiet atpakaļ rentgenstaru kasešu turētāju ar
rentgenstaru kaseti, lai kasetes centra indikators būtu precīzi zem matrača atbalsta platformas malas.
►
Koriģējiet rentgenstaru kasešu turētāja pozīciju, izmantojot fiksācijas mehānismu tā, ka rentgenstaru kasetes
augšējā mala ir precīzi zem pacienta plecu līnijas. Pareizai
orientācijai izmantojiet uzlīmes skalu. Norādiet pacienta
plecu līnijas pozīciju, izmantojot ciparus uz skalas. Pārvietojiet rentgenstaru kasešu turētāju tādā pozīcijā, ka
roku margu centrālā daļa ir uz attiecīgā skalas cipara.
►
Pielāgojiet rentgenstaru ierīces parametrus un
uzņemiet attēlu.
PIEZĪME.
Šī procedūra galvenokārt ir piemērota
pacientiem, kurus nevar pārvietot kritisku apstākļu dēļ
(piemēram, iekšējās asiņošanas dēļ), vai tādiem, kuru
stāvoklis nav stabils.

attēls. Rentgenstaru kasešu turētājs

14.9 Medmāsu izsaukšanas sistēma
BRĪDINĀJUMS!
Medmāsu izsaukšanas sistēmas funkcijas ir atkarīgas no vietējās slimnīcas informācijas sistēmas!
► Medmāsu izsaukšanas sistēmai ir jābūt saderīgai ar vietējo slimnīcas informācijas sistēmu!
UZMANĪBU!
Spēja pareizi izmantot medmāsu izsaukšanas sistēmu palielina pacienta drošību!
► Slimnīcas personālam ir jāinformē pacients, kā izmantot medmāsu izsaukšanas sistēmu!
Paredzētais lietojums
Medmāsu izsaukšanas sistēma ir paredzēta signālu sūtīšanai no gultas slimnīcas personālam.
Medmāsu izsaukšanas sistēmu var izmantot slimnīcas personāls un pacients.
Medmāsu izsaukšanas sistēmas vadības elementu pozīcijas.
Medmāsu izsaukšanas sistēmas aktivizēšanas pogas atrodas galvgaļa sānu margu iekšpusē un ārpusē. Skaļruņi un mikrofoni
atrodas galvgaļa sānu margu iekšpusē.
Medmāsu izsaukšanas sistēmas aktivizēšana
►
Nospiediet medmāsu izsaukšanas pogu (1).
Pacients var runāt mikrofonā (2), kas atrodas galvgaļa sānu margu iekšpusē.
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2

1

1
attēls. Medmāsu izsaukšanas sistēmas vadības elements
(galvgaļa sānu margu ārpusē)
1. Medmāsu izsaukšanas poga
2. Skaļrunis un mikrofons

attēls. Medmāsu izsaukšanas sistēmas vadības elements (galvgaļa sānu margu iekšpusē) — 1. versija

14.10 USB savienotājs
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nepareizas lietošanas dēļ!
► Nodrošiniet, ka USB pieslēgvietai pievienotais savienotājs ir
labā darba kārtībā!
Gultas lietotājs ir atbildīgs par šo prasību ievērošanu.
UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks nepareizas lietošanas dēļ!
► Pie USB pieslēgvietas nepievienojiet sildelementus!
Gultas lietotājs ir atbildīgs par šo prasību ievērošanu.
USB savienotājs atzveltnes abās pusēs ir paredzēts mobilo tālruņu un planšetdatoru uzlādei.
PIEZĪME. Šīs ierīces maksimālā strāva ir 2 A.

attēls. USB savienotājs atzveltnes labajā pusē

14.11 Spiežamie rokturi (izvēles)
BRĪDINĀJUMS!
Spiežamie rokturi nav saderīgi ar i-Drive Power sistēmu!
►
Nelietojiet spiežamos rokturus uz gultas, kas aprīkota ar i-Drive Power sistēmu!
UZMANĪBU!
Spiežamo rokturu novietošanas laikā uz gultas galvgaļa šķērsstieņa ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
►
Slimnīcas tehniskajam darbiniekam ir jāizvieto spiežamie rokturi atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā norādītajam!
►
Spiežamos rokturus var novietot tikai uz galvgaļa šķērsstieņa!
►
Spiežamo rokturu novietojums ir parādīts attēlā tālāk!
►
Attālums starp stiprinājuma turētāju un stieni, kas atrodas taisnā leņķī pret galvgaļa šķērsstieni, ir 12 mm.
►
Skrūvju uzgriežņiem ir jābūt vērstiem uz iekšu!
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Spiežamo rokturu pāris ir paredzēts gultas pārvietošanai.
Spiežamie rokturi nav saderīgi ar galvgaļa plāksni.
Spiežamie rokturi atrodas uz galvgaļa plāksnes šķērsstieņa.

12 mm
attēls. Attālums starp stiprinājuma turētāju un
stieni, kas atrodas taisnā leņķī pret galvgaļa
šķērsstieni

attēls. Spiežamo rokturu novietojums uz galvgaļa šķērsstieņa (uzgriežņu novietojums)

Spiežamo rokturu noņemšana no stiprinājumiem
►
Velciet abus spiežamos rokturus ārā no fiksētajiem stiprinājumiem uz galvgaļa šķērsstieņa.
Spiežamo rokturu ievietošana to fiksētajos stiprinājumos
►
Ievietojiet abus spiežamos rokturus to
fiksētajos stiprinājumos uz galvgaļa šķērsstieņa.

attēls. Spiežamie rokturi uz gultas Eleganza 5
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15 Matracis
Gulta Eleganza 5 ir paredzēta LINET klāsta pasīvajiem un aktīvajiem matračiem.
UZMANĪBU!
Var būt nesaderība ar gultu matrača nepareizu izmēru dēļ!
► Pārbaudiet apstiprinātos matraču maksimālos izmērus (nodaļa Tehniskās specifikācijas).
Ražotājs iesaka gultai Eleganza 5 izmantot tālāk norādītās matraču sistēmas.
PASĪVIE MATRAČI
■
■
■

AKTĪVIE MATRAČI

CliniCare 10
CliniCare 20
CliniCare 30

■
■

Virtuoso (nav iebūvēts)
OptiCare (iebūvēts)

15.1 Pasīvais matracis

1
1

KĀJGALIS

GALVGALIS

Ieteicamie pasīvie matrači ir aprīkoti ar siksnām (1), kas paredzētas matrača nostiprināšanai pie matrača atbalsta platformas.

1

attēls. Pasīvā matrača apakšdaļa

15.1.1 Siksnas ar sprādzēm atbrīvošanai sānos
Lai fiksētu matraci pie matrača atbalsta platformas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
►
►

Izvelciet trīs siksnas caur trīs attiecīgajām atverēm matrača atbalsta platformas pārsegos.
Izvelciet šīs trīs siksnas zem matrača atbalsta platformas stieņiem.
Nofiksējiet trīs siksnas sprādzes atbrīvošanai sānos, savienojot kopā to ietverošo un aptverošo daļu.

Lai noņemtu matraci no matrača atbalsta platformas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
►
►

Atbrīvojiet trīs sprādzes, spiežot tās no abām pusēm un atvienojot ietverošo un aptverošo daļu.
Izvelciet šīs trīs siksnas no matrača atbalsta platformas.
Noņemiet matraci no matrača atbalsta platformas.
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attēls. Pasīvā matrača fiksēšana ar siksnām uz gultas Eleganza 5 matrača atbalsta platformas

15.2 Aktīvais matracis (nav iebūvēts)
BRĪDINĀJUMS!
Rūpīgi ievērojiet saderīga aktīvā matrača lietošanas instrukcijā norādīto!

UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks, kas saistīts ar nepareizu saderīga aktīvā matrača fiksēšanu uz matrača atbalsta
platformas!
► Pirms piepūsta matrača siksnu nofiksēšanas pie matrača atbalsta platformas noregulējiet gultu maksimāli sirds
un elpceļu atveseļošanās pozīcijā!
Uzstādīšanas norādījumi
►
Noņemiet esošo matraci.
►
Pirms uzlikt matraci uz matrača atbalsta platformas, ievērojiet matrača izmērus un tā orientāciju.
►
Novietojiet sistēmas vadības bloku uz gultas kājgaļa plāksnes vai uz grīdas.

1

1

1

1

1

1

attēls. Aktīvā matrača apakšdaļa (nav iebūvēts)
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15.3 OptiCare (iebūvētais matracis)
BRĪDINĀJUMS!
Rūpīgi ievērojiet norādījumus par OptiCare iebūvēto matraču nomaiņas sistēmas izmantošanu!

UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks, kas saistīts ar nepareizu saderīga iebūvētā matrača fiksēšanu uz matrača atbalsta
platformas!
► Pirms piepūsta matrača siksnu nofiksēšanas pie matrača atbalsta platformas noregulējiet gultu maksimāli sirds
un elpceļu atveseļošanās pozīcijā!
BRĪDINĀJUMS!
OptiCare matracis ir saderīgs tikai ar ražotāja piegādātu sistēmas vadības bloku!
► Nelietojiet nevienu citu sistēmas vadības bloku ar OptiCare matraci!
UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks nepareizas sistēmas vadības bloka uzstādīšanas dēļ!
► Ja sistēmas vadības bloks nav uzstādīts slimnīcā, lūdziet to uzstādīt LINET® pilnvarotam apkalpes inženierim.

15.3.1 Matrača ekrāns

13

12 11 10
9

14

8

15

1

2

3

attēls. Matrača displejs un tastatūra (iBoard Standard)
1.
Režīma poga OPT
2.
MĪNUSA ZĪMES poga
3.
PLUSZĪMES poga
4.
KOMFORTA poga
5.
SKAŅAS IZSLĒGŠANAS poga (nospiediet, lai izslēgtu sistēmas vadības bloka pogu)
6.
Poga MODE
7.
Poga MCM
8.
Režīma ikona MCM (LOW/HIGH/OFF)
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5 6 7
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Režīma ikona ar režīma nosaukumu
Matrača brīdinājuma ikona CPR
Brīdinājuma ikona
Matrača ikona
Statusa indikators
SKAŅAS IZSLĒGŠANAS ikona
Spiediena līmeņa ikona
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16 Piederumi
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nesaderīgu piederumu dēļ!
► Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālos piederumus
.
Ražotājs neuzņemas atbildību par
neapstiprinātu piederumu izmantošanu.

1. Pievilkšanās palīgierīce
2. Infūziju statīvs
3. Skābekļa pudeļu turētājs
4. Ventilatora kontūra turētājs

1

4

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks bojātu piederumu dēļ!
► Izmantojiet tikai perfektā stāvoklī esošus piederumus.

2
Piederums

Galvgalis Kājgalis

Pievilkšanās palīgierīce

a

ar trīsstūrveida turētāju

a

ar infūzijas turētāju

a

Infūziju statīvs

a

ar fiksācijas turētāju

a

ar infūzijas pudeļu grozu

a

Sānos

Rakstīšanas plaukts

a

Monitora plaukts

a

3

Piederumu plaukts

a

attēls. Piederumi

Kruķa turētājs

a

a

Vārda, uzvārda zīmītes turētājs

a

a

Horizontāls skābekļa pudeļu
turētājs

a

Vertikāls skābekļa pudeļu
turētājs

a

ar adapteri

a

Ventilatora kontūra turētājs

a

Urīna maisa turētājs

a

Pozicionēšanas polsterējums

a

a

a

Vilkšanas rāmis

a

a

a

Aizsargs

a

SafetyMonitor

82

D9U001GE5-0130_01

16.1 Pievilkšanās palīgierīce
Lai garantētu drošu pievilkšanās palīgierīces lietošanu, rīkojieties, kā norādīts tālāk
►
Nekad nepārsniedziet maksimālo svaru — 75 kg.
►
Nekad neizmantojiet pievilkšanās palīgierīci rehabilitācijas vingrinājumiem.
►
Lai novērstu gultas apgāšanos, nodrošiniet, ka pievilkšanās palīgierīce neatrodas ārpus
gultas robežām.
►
Nomainiet plastmasas rokturi ik pēc 4 gadiem.
Lai uzstādītu pievilkšanās palīgierīci, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
Ievietojiet pievilkšanās palīgierīci attiecīgajā uzmavas stiprinājumā uz galvgaļa piederumu
adaptera.
►
Drošības tapu fiksatoriem ir jābūt savā vietā.
►
Uz pievilkšanās palīgierīces uzstādiet plastmasas rokturi ar regulējamu siksnu.
PIEZĪME.
Ražošanas datums ir norādīts uz satveršanas roktura. LINET® iesaka
nomainīt plastmasas satveršanas rokturi ik pēc četriem gadiem.

attēls. Pievilkšanās palīgierīce
attēls. Pievilkšanās palīgierīces novietojums (uzmavu stiprinājumi uz piederumu adaptera)

16.2 Infūziju statīvs
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nepareizu piederumu vai nepareizas lietošanas dēļ!
Infūziju statīvus drīkst izmantot tikai tam paredzētajam mērķim. Vienmēr izlasiet lietošanas instrukciju.
► Infūziju sūkni uzstādiet tikai uz zemākās (platākās) infūziju statīva teleskopiskās sadaļas virs galvgaļa/kājgaļa
plāksnes.
► Infūziju sūkni nekad neuzstādiet uz augstākās (šaurākās) infūziju statīva teleskopiskās sadaļas.
► Nodrošiniet, ka infūziju sūknis nesaduras ne ar vienu gultas kustīgo daļu (it īpaši atzveltnes daļu) vai pacientu.
Tas ir jāpārbauda uzstādīšanas laikā.
► Uzstādīšanas laikā nepārvelciet infūziju sūkņa skavas. Pārvelkot var sabojāt infūziju statīvu.
► Infūziju sūkni var izmantot tikai tad, ja infūziju statīvs ir uzstādīts galvgaļa piederumu turētāja ligzdā zem gultas
rāmja.
► Gultas pārvietošanas laikā nelietojiet infūziju statīvu kā pārvietošanas/stumšanas ierīci.
UZMANĪBU!
Nesaderības dēļ var rasties sadursme ar skābekļa pudeļu turētāju gultas galā!
► Lietojiet saliekamo infūziju statīvu ar adapteri, lai izvairītos no sadursmes.
Infūziju statīvs ir paredzēts, lai piederumiem nodrošinātu atbilstošu infūziju sūkņu / šļirces sūkņu atbalstu un
infūziju maisu un pudeļu pakarināšanu.
Infūziju statīvus var uzstādīt gultas galvgalī un kājgalī, ievietojot tos intravenozajās/infūziju ligzdās, kas uzstādītas uz gultas vai
izmantojot alternatīvus piederumu turētāja ligzdu uz gultas rāmja galvgaļa.
►
►

Infūziju statīvus lietojiet tikai ar āķiem intravenozo maisu pakarināšanai vai intravenozo šķīdumu groziem.
Pārliecinieties, ka netiek pārsniegta infūziju statīva atsevišķa āķa maksimālā drošā darba slodze 2 kg.
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►
Kapacitāte uz vienu āķi: 2 kg.
►
Pārliecinieties, ka netiek pārsniegta infūziju statīva maksimālā drošā
darba slodze 20 kg.
►
Informāciju par visa veida infūziju statīviem skatiet faktisko cenu sarakstā.

attēls. Infūziju statīva novietojums (uzmavu stiprinājumi uz piederumu adaptera)

attēls. Infūziju statīvs

16.3 Skābekļa pudeļu turētājs
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks ar skābekļa pudeļu turētāju nepareizas lietošanas vai bezrūpīgas vadības dēļ!
► Pārliecinieties, vai skābekļa pudeļu turētājs ir pareizi uzstādīts pareizā pozīcijā.
► Pirms pārvietošanas skābekļa pudeļu turētājs (ar O2 pudeli vai bez tās) ir jānovieto drošā pārvietošanas
pozīcijā.
► Vadot vai pārvietojot gultu, kas aprīkota ar skābekļa pudeļu turētāju, izvairieties no cilvēkiem un priekšmetiem
ciešā tuvumā.
► Nostipriniet skābekļa pudeles pret nokrišanu un nevēlamu kustību ar gumijas siksnu.
► Novietojiet skābekļa pudeļu turētāju uz gultas, ievērojot turpmāk tekstā sniegtos norādījumus.
► Nodrošiniet, ka skābekļa pudeles vārsts netiek sabojāts ar bezrūpīgu vai nepareizu manipulāciju vai izvietojumu.
Skābekļa pudeļu turētāji ir piemēroti tādu skābekļa pudeļu pārvietošanai, kuru svars ir līdz 15 kg un tilpums nepārsniedz 5 litrus.
Horizontālā versija (galvgalis)
►
Novietojiet skābekļa pudeļu turētāju uz šķērsstieņa gultas galvgalī.

attēls. Skābekļa pudeļu turētājs (uz galvgaļa)
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Vertikālā versija (ar adapteri)
Attēlos tālāk ir redzamas skābekļa pudeļu turētāja ar adapteri 4 pozīcijas.
►
►

Novietojiet turētāju uz uzmavas stiprinājuma daudzfunkcionālajā piederumu adapterī uz galvgaļa.
Nodrošiniet, ka vertikālā skābekļa pudeļu turētāja fiksācijas tapa ir nofiksēta uzmavas stiprinājumā.

attēls. Skābekļa pudeļu turētājs adapterī
(1. pozīcija)

attēls. Skābekļa pudeļu turētājs adapterī
(2. pozīcija)

attēls. Skābekļa pudeļu turētājs adapterī
(3. pozīcija)

attēls. Skābekļa pudeļu turētājs adapterī
(4. pozīcija)

16.4 Ventilatora kontūra turētājs
Ventilatora kontūra turētājs novērš pie ventilatora pievienota pacienta
ekstubāciju.
►
Vienmēr izmantojiet LINET® ventilatora kontūra turētāju, lai novērstu ekstubāciju
jebkuras procedūras laikā.
Ventilatora kontūra turētāja lietošana
►
Ievietojiet ventilatora kontūra turētāju atzveltnes rāmja labās vai kreisās puses
atverē.
►
Nostipriniet ventilatora kontūra turētāju ar komplektā ietverto spārnskrūvi.
►
Izvelciet intubācijas cauruli caur plastmasas galviņu ventilatora kontūra turētājā.
►
Sasveriet matrača atbalsta platformu pa kreisi un pa labi par 15°, lai pārbaudītu, vai
intubācijas caurulīte ir stingri nostiprināta.
Stiprinājums ir drošs, ja neviena ventilatora kontūra daļa nav atvienota.
D9U001GE5-0130_01

attēls. Ventilatora kontūra
turētājs
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16.5 Rakstīšanas plaukts
Rakstīšanas plaukts ir paredzēts aprūpes personālam.
Tas ir novietots kājgaļa plāksnes rokturos (kā redzams
attēlā).

attēls. Rakstīšanas plaukts

16.6 Monitora plaukts
Monitora plaukts ir piemērots maksimāli 15 kg smaga monitora novietošanai.
Monitora plaukta uzstādīšana
►
Novietojiet monitora plauktu uz kājgaļa plāksnes.
►
Nostipriniet monitoru ar drošības siksnām, lai pārvietošanas
laikā izvairītos no jebkādiem bojājumiem.

16.7 Aizsargs

attēls. Monitora plaukts

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks pacienta izkrišanas no gultas dēļ!
► Nodrošiniet, ka aizsargs ir stingri uzstādīts.
► Vienmēr pārbaudiet, vai sānu margas ir atbilstoši nofiksētas augšējā pozīcijā.
► Pārliecinieties, ka pirms aizsarga izmantošanas tika atbilstoši veikts nokrišanas riska novērtējums.
Aizsargs ir izvēles aprīkojums gultai Eleganza 5. Aizsarga galvenais mērķis ir samazināt nokrišanas risku,
it īpaši ļoti riskantiem pacientiem (apjukušiem pacientiem). Aizsargu var izmantot ar pagarinātām vai standarta gultām.
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attēls. Aizsarga novietošana

Novietojums
Piestipriniet aizsargu gultai, kā norādīts tālāk.
►
Ievietojiet aizsarga tapu aizsarggredzena korpusā gultas
kājgaļa stūrī.
►
Nodrošiniet, ka fiksācijas elements ir nostiprināts gultas
pagarinājuma teleskopiskajā profilā.
Noņemiet aizsargu no gultas, kā norādīts tālāk.
►
Satveriet aizsarga augšējo galu.
►
Noņemiet aizsargu no korpusa.

attēls. Elementa fiksācija uz gultas pagarinājuma teleskopiskā profila
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16.8 Urīna maisa turētājs
Urīna maisu turētāji ir pieejami abās
gultas pusēs atzveltnes zonā.

attēls. Urīna maisa turētāja novietošana

16.9 Vilkšanas rāmis
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nepareizas lietošanas dēļ!
► Kad uzstādāt vilkšanas rāmi, gultā nedrīkst atrasties pacients!
► Gultas pozicionēšanas laikā izvairieties no sadursmes starp vilkšanas rāmi un gultu (kājgaļa plāksni, atzveltni un
sānu sagāzumu) !
► Izvairieties no sadursmes ar vilkšanas rāmi un piederumiem!
► Gultas ar uzstādītu vilkšanas rāmi pārvietošanas laikā sliekšņus šķērsojiet uzmanīgi!
► Gultā ar uzstādītu vilkšanas rāmi pārvietot pacientu ir atļauts tikai neatliekamos gadījumos un ļoti uzmanīgi!
► Ievērojiet gultas, vilkšanas rāmja un to āķu un skriemeļu drošo darba slodzi!
► Noņemiet vilkšanas rāmi no gultas, ja tas nav nepieciešams ārstēšanai!
Paredzētais lietojums
Vilkšanas rāmis ir atbalsta konstrukcija, kas paredzēta ekstremitāšu, mugurkaula un iegurņa fiksācijai, vilkšanai un sāpju remdināšanai.
Vilkšanas rāmis ir paredzēts ortopēdijas nodaļai, ķirurģijas nodaļai, traumatoloģijas nodaļai un intensīvās aprūpes nodaļai.
Novietojums
Vilkšanas rāmis tiek ievietots atverēs piederumu adapterī pie galvgaļa un atverēs kājgaļa vilkšanas rāmī E.

attēls. Āķu drošā darba slodze (infūziju statīvs)

attēls. Skriemeļa drošā darba slodze

attēls. Gulta Eleganza 5 ar vilkšanas rāmi (sānskats)
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attēls. Gulta Eleganza 5 ar vilkšanas rāmi (skats no augšas)

attēls. Pozīcijas vilkšanas rāmja ievietošanai (gultas Eleganza 5 rāmis)

16.10 SafetyMonitor
BRĪDINĀJUMS!
Pirms gultas Eleganza 5 ar SafetyMonitor izmantošanas uzmanīgi izlasiet SafetyMonitor lietošanas instrukciju!

Paredzētais lietojums
SafetyMonitor ir sistēma, kas uzrauga šādus gultas Eleganza 5 statusus: bremžu statuss (nobremzēti ritenīši/nenobremzēti ritenīši), sānu margu statuss (sānu margas paceltas/sānu margas nolaistas), gultas augstums (gulta viszemākajā pozīcijā/gulta nav
viszemākajā pozīcijā), atzveltnes leņķis (atzveltnes leņķis vairāk par 30°/atzveltnes leņķis mazāk par 30°), pacienta klātbūtne (pacients gultā/pacients neatrodas gultā) un gultas atrašanās vieta (kur gulta atrodas). Drošs statuss ir nobremzēta gulta, atzveltnes
leņķis vairāk par 30° un pacients gultā. Sistēma aktivizē brīdinājumus (paziņojuma signālus par nedrošiem statusiem) un trauksmes
(trauksmes signālus par pacienta neatrašanos gultā). Brīdinājumi un trauksmes tiek automātiski nosūtīti uz slimnīcas informācijas
sistēmu un parādīti medmāsu stacijas ekrānā un viedtālrunī/planšetdatorā. Informācija tiek pārsūtīta, izmantojot LAN vai Wi-Fi savienojumu. Trauksme (izkāpšanas no gultas trauksme) skan tikai pie gultas. Tādā veidā medicīnas darbiniekus var laikus informēt
par visiem drošības riskiem, vienlaikus ietaupot administrācijai veltīto laiku.
Sistēmas komponenti
SafetyMonitor sistēma sastāv no uzstādītā servera, drošas iekštīkla infrastruktūras (Wi-Fi vai LAN), medmāsu stacijas ekrāna (datora, planšetdatora vai viedtālruņa), raidītāja uz sienas, nofiksētas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai gatavas gultas
Eleganza 5 ar iBoard Standard vai iBoard Basic, iebūvētā moduļa, lokalizācijas uztvērēja, LAN savienotāja un LAN kabeļa.
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iBoard Standard (SafetyMonitor sadaļa)

17

16

15 14 13

12
11
10
9
8
7
6
5

attēls. SafetyMonitor sadaļa (iBoard Standard) — displejs un tastatūra
1. Poga ON (palaišana)
2. Iekšējās zonas poga (izkāpšanas no gultas uzraudzība)
3. Ārējās zonas poga (izkāpšanas no gultas uzraudzība)
4. Skaļuma poga (3 skaņas spiediena līmeņi)
5. Poga OFF
6. Poga PAUSE
7. Gultas ikona ar gultas statusiem
8. SafetyMonitor sistēmas statusa indikators (ON/OFF/PAUSE)
9. PAUZES atskaite (ar atlikušajām minūtēm)

1

2
3

1

2

3

4

10. Skaļuma indikators (3 skaņas spiediena līmeņi)
11. Izkāpšanas no gultas uzraudzība aktivizēta (ārējās zonas
uzraudzība)
12. Izkāpšanas no gultas uzraudzība, OFF
13. Izkāpšanas no gultas uzraudzība, ON
14. Izkāpšanas no gultas uzraudzība aktivizēta (iekšējās zonas
uzraudzība)
15. BRĪDINĀJUMA ikona
16. Gultas statusa apraksts
17. Servera savienojuma ikona (tikai bultiņas — savienots, bultiņas ar krustiņu — atvienots)
1. Sānu margu statuss (oranžs — sānu margas nolaistas)
2. Atzveltnes leņķis (oranžs — atzveltnes leņķis mazāks par 30°)
3. Gultas augstums (oranžs — gulta nav viszemākajā pozīcijā)
4. Bremžu statuss (oranžs — nenobremzēti ritenīši)

4
attēls. Gultas ikona ar gultas statusiem
(oranžs — brīdinājumi / nedroši statusi)
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iBoard Basic (SafetyMonitor sadaļa)

10 9

8 7

11
6

12

5
1

2

3

attēls. SafetyMonitor sadaļa (iBoard Basic) — displejs un tastatūra

4

1. Poga ON (palaišana)
2. Iekšējās zonas poga (izkāpšanas no gultas uzraudzība)
3. Ārējās zonas poga (izkāpšanas no gultas uzraudzība)
4. Poga OFF
5. Skaļuma poga (3 skaņas spiediena līmeņi)
6. Poga PAUSE
7. Izkāpšanas no gultas uzraudzība aktivizēta (iekšējās zonas uzraudzība)
8. Pacienta ikona (pacients gultā)
9. Skaļuma indikators (3 skaņas spiediena līmeņi)
10. Servera savienojuma ikona (tikai bultiņas — savienots, bultiņas ar krustiņu — atvienots)
11. Gultas ikona ar gultas statusiem
12. SafetyMonitor sistēmas statusa indikators (ON/OFF/PAUSE)

1

2

3

1. Sānu margu statuss (oranžs — sānu margas nolaistas)
2. Atzveltnes leņķis (oranžs — atzveltnes leņķis mazāks par 30°)
3. Gultas augstums (oranžs — gulta nav viszemākajā pozīcijā)
4. Bremžu statuss (oranžs — nenobremzēti ritenīši)

4
attēls. Gultas ikona ar gultas statusiem (oranžs — brīdinājumi / nedroši
statusi)
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17 Tīrīšana/dezinfekcija
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks gultas nejaušas kustības dēļ!
► Tīrot starp rāmi un matrača atbalsta platformu vienmēr atspējojiet funkciju pogas.
UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks nepareizas tīrīšanas/dezinficēšanas dēļ!
► Nelietojiet mazgājamās mašīnas.
► Nelietojiet tīrītājus ar spiedienu vai tvaiku.
► Ievērojiet norādījumus un ražotāja ieteiktās devas.
► Nodrošiniet, ka dezinfekcijas līdzekļus izvēlas un lietot tikai kvalificēti higiēnas eksperti.
► Pārbaudiet, vai izmantotie tīrīšanas līdzekļi un dezinfekcijas līdzekļi ir saderīgi ar materiāliem, no kā
sastāv gulta! Informācijai skatiet tabulu tālāk.
TĪRĪŠANAI PAREDZĒTIE GULTAS KOMPONENTI

MATERIĀLI (NORĀDĪTO GULTAS KOMPONENTU VIRSMAS)

Netīriet daļas, kuras nav minētas šajā kolonnā!

Kompetenta lietotāja pienākums ir pārbaudīt, vai izmantotie tīrīšanas līdzekļi un dezinfekcijas līdzekļi ir saderīgi ar norādītajiem
materiāliem!

Galvgaļa plāksne un kājgaļa plāksne

Polipropilēns (PP)

Galvgaļa sānu margas un kājgaļa sānu margas

Polipropilēns (PP)

Matrača atbalsta platformas pārsegi (atzveltne)

Polipropilēns (PP)

Matrača atbalsta platformas pārsegi (augšstilbu atbalsts, ikru atbalsts)

Polipropilēns (PP)

Sēdekļa daļa

Lakots tērauds

Ritenīši

Poliuretāns (PUR) + polipropilēns (PP)

Ritenīšu vadības sviras

Poliamīds (PA6) + lakots tērauds

Matrača atbalsta platformas rāmis

Lakots tērauds

Kolonnas

Oksidēta alumīnija sakausējums

Rāmja pārsegs

Akrilnitrilbutadiēnstirols (ABS)

Stūru pārsegi

Polipropilēns (PP)

Stūru aizsargi

Polipropilēns (PP)

Tastatūras (uzraugu vadības panelis, vadības pults,
sānu margās iebūvētie vadības elementi)

Polietilēna tereftalāts (PET)

KPR sviras

Lakots tērauds

Uzlīmes

Polietilēna tereftalāts (PET)

Piederumu sliede

Polioksimetilēns (POM) + lakots tērauds

Aktuatori

Poliamīds (PA6) + alumīnijs (Al)

Dekoratīvie materiāli (galvgaļa plāksne, kājgaļa
plāksne, galvgaļa sānu margas, kājgaļa sānu margas)

Akrilnitrilbutadiēnstirols (ABS)

Mobi-Lift® rokturi

Poliamīds (PA66) + lakots tērauds

Kājslēdži

Akrilnitrilbutadiēnstirols (ABS) + kaučuks + lakots tērauds

versija rentgenstaru kasešu turētāju:
augstspiediena lamināts (HPL)

Drošai un saudzīgai tīrīšanai
►
Nelietojiet spēcīgas skābes un bāzes (optimālais pH diapazons 6–8).
►
Izmantojiet tikai tādus mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti medicīniskā aprīkojuma tīrīšanai.
►
Nelietojiet abrazīvus pulverus, tērauda sūkli vai citus materiālus un tīrīšanas līdzekļus, kas var sabojāt matraču nomaiņas
sistēmu.
►
Nelietojiet korodējušos vai kodīgus līdzekļus.
►
Nekad nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, kas nogulsnē kalcija karbonātu.
►
Nekad nelietojiet mazgāšanas līdzekļus ar šķīdinātājiem, kas var ietekmēt plastmasas detaļu struktūru un konsistenci
(benzols, toluols, acetons utt.).
►
Uzmanīgi notīriet elektriskos komponentus un ļaujiet tiem pilnībā nožūt.
►
Nemērciet sistēmas vadības bloku ūdenī un netīriet to ar tvaiku.
►
Ievērojiet vietējos noteikumus par infekciju kontroli.
►
Nodrošiniet, ka visus izmantotos tīrīšanas līdzekļus apstiprina:
■
iestāde, kurā ir jāizmanto matraču nomaiņas sistēma;
■
tās valsts vides aizsardzības aģentūra, kurā ir jāizmanto matraču nomaiņas sistēma.
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17.1 Tīrīšana (Eleganza 5)
Sagatavojieties tīrīšanai, kā norādīts tālāk.
►
Novietojiet matrača atbalsta platformu visaugstākajā pozīcijā.
►
Pielāgojiet atzveltni un augšstilbu atbalstu tā, lai ir pieejamas aizmugurējās daļas.
►
Izmantojot uzraugu vadības paneli, atspējojiet vadības elementu funkciju pogas.
►
Izmantojot uzraugu vadības paneli, atspējojiet kājslēdžus.
►
Atvienojiet gultu no strāvas padeves avota.
►
Pārvietojiet gultu uz vietu, kur to var tīrīt.
►
Nofiksējiet gultas bremzes.

17.1.1 Ikdienas tīrīšana
Tīriet tālāk norādītās gultas daļas.
■
Visi gultas pielāgošanas vadības elementi
■
Visi rokturi
□
KPR atbrīvošanas rokturis
■
Galvgaļa plāksne un kājgaļa plāksne
■
Sānu margas (visaugstākajā pozīcijā)
■
Brīvi pieejamā matrača virsma
■
Mobi-Lift®
■
Piederumu sliedes

17.1.2 Tīrīšana pirms pacientu maiņas
Tīriet tālāk norādītās gultas daļas.
■
Visi gultas pielāgošanas vadības elementi
■
Visi rokturi
■
KPR atbrīvošanas rokturis
■
Galvgaļa plāksne un kājgaļa plāksne
■
Sānu margas (visaugstākajā pozīcijā)
■
Brīvi pieejamā matrača virsma
■
Mobi-Lift®
■
Piederumu sliedes
■
Visi plastmasas matrača atbalsta platformas pārsegi
■
Plastmasas rāmja pārsegi
■
Teleskopiskās kolonnas
■
Matracis visās pusēs
■
Brīvi pieejamās matrača atbalsta platformas metāla daļas
■
Kabeļcaurules
■
Pievilkšanās palīgierīces uzmavas stiprinājums
■
Infūziju statīva uzmavas stiprinājums
■
Aizsargi
■
Ritenīši
■
Bremzes

17.1.3 Pilnvērtīga tīrīšana un dezinficēšana
Tīriet tālāk norādītās gultas daļas.
■
Visi gultas pielāgošanas vadības elementi
■
Visi rokturi
■
KPR atbrīvošanas rokturis
■
Galvgaļa plāksne un kājgaļa plāksne
■
Sānu margas (visaugstākajā pozīcijā)
■
Brīvi pieejamā matrača virsma
■
Mobi-Lift®
■
Piederumu sliedes
■
Visi plastmasas matrača atbalsta platformas pārsegi
■
Plastmasas rāmja pārsegi
■
Teleskopiskās kolonnas
■
Matracis visās pusēs
■
Brīvi pieejamās matrača atbalsta platformas metāla daļas
■
Kabeļcaurules
■
Pievilkšanās palīgierīces uzmavas stiprinājums
■
Infūziju statīva uzmavas stiprinājums
■
Aizsargi
■
Ritenīši
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■
■

Bremzes
Iekšējās daļas (pieejams pēc matrača atbalsta platformu pārsegu noņemšanas)

18 Problēmu novēršana
BĪSTAMI!
Nāvējošu traumu risks elektrošoka dēļ!
► Ja rodas kļūme, lūdziet tikai un vienīgi kvalificētam personālam salabot elektrisko motoru, barošanas bloku vai
citas elektriskās daļas
► Neatveriet elektriskā motora vai barošanas bloka aizsargpārsegus.
Kļūda/kļūme
Nav iespējama pielāgošana, izmantojot pozicionēšanas
pogas

Matrača atbalsta platformas augstuma/sagāzuma pielāgošanas kļūme

Nav iespējama atzveltnes nolaišana
no vertikālās pozīcijas
Nav iespējams pielāgot sānu margas
Kļūdaini strādājošas bremzes

94

Iemesls

Risinājums

Netika nospiesta DARBĪBAS SĀKŠANAS poga

Nospiediet DARBA SĀKŠANAS pogu.

Funkcija atspējota uzraugu vadības panelī

Iespējojiet atspējoto funkciju.

Aktuatoriem nav strāvas padeves
Bojāti aktuatori
Bojāts akumulators

Pārbaudiet savienojumu ar elektrotīklu.
Paziņojiet ražotāja apkalpes nodaļai.

Kontaktdakša ievietota nepareizi.

Ievietojiet kontaktdakšu pareizi.

Kļūme strāvas padeves avotā

Paziņojiet ražotāja apkalpes nodaļai.

Kļūme vadības elementā

Paziņojiet ražotāja apkalpes nodaļai.

Šķērslis zem rāmja pārsega

Noņemiet šķērsli.

Funkcija atspējota uzraugu vadības panelī

Iespējojiet atspējoto funkciju.

Aktuatoriem nav strāvas padeves
Bojāti aktuatori
Bojāts akumulators

Pārbaudiet savienojumu ar elektrotīklu.
Paziņojiet ražotāja apkalpes nodaļai.

Kontaktdakša ievietota nepareizi.

Ievietojiet kontaktdakšu pareizi.

Kļūme strāvas padeves avotā.

Paziņojiet ražotāja apkalpes nodaļai.

Kļūme vadības elementā.

Paziņojiet ražotāja apkalpes nodaļai.

Šķērslis zem atzveltnes vai piedziņas mehānismā.

Noņemiet šķērsli

KPR atbrīvošanas rokturis ir bojāts

Paziņojiet ražotāja apkalpes nodaļai.

Šķērslis sānu margu atbrīvošanas mehānismā

Noņemiet šķērsli.

Sānu margu atbrīvošanas mehānisms ir bojāts.

Paziņojiet ražotāja apkalpes nodaļai.

Šķērslis mehāniski bloķē bremzes

Noņemiet šķērsli.

Bremžu mehānisms ir bojāts

Paziņojiet ražotāja apkalpes nodaļai
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19 Apkope
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks, strādājot pie gultas!
► Pirms uzstādīšanas, ekspluatācijas uzsākšanas, apkopes vai demontāžas noteikti atslēdziet gultu no strāvas
padeves avota.
► Pirms uzstādīšanas, ekspluatācijas uzsākšanas, apkopes un izjaukšanas ritenīši ir jānofiksē.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks bojātas gultas dēļ!
► Bojātā gulta ir nekavējoties jāsalabo.
► Ja bojājumu nevar novērst, gultu nedrīkst izmantot.
UZMANĪBU!
Materiālu bojājumu risks nepareizas apkopes dēļ!
► Nodrošiniet, ka apkopi veic tikai ražotāja klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai pilnvarota apkalpes dienesta personāls, kuru sertificējis ražotājs.
► Ja bojājumu nevar novērst, gultu nedrīkst izmantot.
LINET ® iesaka gultai uzstādīt apkopes plāksni.

19.1 Regulāra apkope
►
Regulāri pārbaudiet kustīgo daļu nodilumu.
►
Regulāri vizuāli pārbaudiet izstrādājumu (ja nepieciešams atbilstīgi pavadzīmē norādītajam).
►
Ja trūkst dažu izstrādājuma daļu, lūdziet ražotāja apkalpes nodaļai piegādāt oriģinālās rezerves daļas.
►
Lūdziet ražotāja apkalpes nodaļai aizstāt bojātās izstrādājuma daļas ar oriģinālajām rezerves daļām.
►
Pārbaudiet, vai akumulators darbojas pareizi. Atvienojiet gultu no strāvas padeves avota, lai pārbaudītu akumulatora indikatora signālu atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam.
►
Ja akumulators nedarbojas pareizi, nomainiet to.
►
Regulāri pārbaudiet, vai visi piederumi darbojas pareizi.
►
Nekavējoties nomainiet bojātos piederumus.

19.2 Rezerves daļas
Sērijas numura uzlīme atrodas uz matrača atbalsta platformas rāmja. Sērijas numura uzlīmē ir kontaktinformācija sūdzībām un
rezerves daļu pasūtīšanai.
Informācijas par rezerves daļām avoti
■
Ražotāja klientu apkalpošanas dienests
■
Pārdošanas nodaļa

19.3 Drošības tehniskās pārbaudes
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks nepareizu drošības tehnisko pārbaužu dēļ!
► Nodrošiniet, ka drošības tehniskās pārbaudes veic tikai ražotāja klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai
pilnvarota apkalpes dienesta personāls, kuru sertificējis ražotājs.
► Nodrošiniet, ka drošības tehniskās pārbaudes tiek reģistrētas apkalpes un apkopes žurnālā.
Medicīniskās gultas drošības tehniskā pārbaude ir jāveic vismaz reizi 12 mēnešos.
Drošības tehniskās pārbaudes procedūras izpilde ir atrunāta standartā EN 62353:2014.
PIEZĪME.
Pēc pieprasījuma ražotājs apkalpes personālam nodrošina apkalpes dokumentāciju (piemēram, kontūru diagrammas, komponentu daļu saraksti, apraksti, kalibrēšanas norādījumi utt.) tā medicīniskā aprīkojuma remontam, kuru ražotājs norādījis
kā tādu, ko drīkst remontēt apkalpes dienesta personāls.
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20 Likvidēšana
20.1 Vides aizsardzība
Uzņēmums LINET® apzinās vides aizsardzības nozīmi nākamajām paaudzēm. Šajā uzņēmumā vides vadības sistēma tiek piemērota saskaņā ar starptautiski pieņemto standartu ISO 14001. Atbilstību šim standartam katru gadu pārbauda ārējā auditā, ko
veic pilnvarots uzņēmums. Saskaņā ar Direktīvu Nr. 2002/96/EK (EEIA — elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) uzņēmums
LINET, s. r. o. ir reģistrēts elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju sarakstā (Seznam výrobců elektrozařízení) Čehijas Republikas Vides ministrijā (Ministerstvo životního prostředí).
Šajā izstrādājumā izmantotie materiāli nav bīstami apkārtējai videi. LINET® izstrādājumi atbilst spēkā esošajām valstu un Eiropas
tiesību aktu prasībām RoHS un REACH nozarēs, tādēļ tie nesatur nekādas aizliegtās vielas pārlieku lielā daudzumā.
Neviena no koka detaļām nav izgatavota no tropiskajiem kokiem (piemēram, sarkankoka, palisandra koka, melnkoka, tīkkoka utt.)
vai no kokmateriāliem no Amazones reģiona vai līdzīgiem lietus mežiem. Izstrādājuma troksnis (skaņas spiediena līmenis) atbilst
prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sabiedrības veselības aizsardzību pret trokšņa un vibrācijas nevēlamo ietekmi ēku
aizsargājamās iekštelpās (saskaņā ar standartu IEC 60601-2-52). Izlietotie iepakojuma materiāli atbilst Likuma par iepakojumu
(Zákon o obalech) prasībām.
Lai pēc izstrādājumu uzstādīšanas likvidētu iepakojuma materiālus, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi vai ražotāja klientu
apkalpošanas dienestu par iespēju bez maksas nosūtīt atpakaļ iepakojumu, izmantojot pilnvarota uzņēmuma pakalpojumus (papildinformāciju skatiet vietnē www.linet.cz).

20.2 Likvidēšana
Galvenais mērķis, kas izriet no Eiropas Savienības Direktīvu Nr. 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(valstiski regulēts saskaņā ar Likumu Nr. 185/2001 (kas kolektīvi grozīts) atkritumu apstrādes jomā un Vides ministrijas rīkojumu Nr.
352/2005 (kas kolektīvi grozīts)) saistībām, ir palielināt elektrisko un elektronisko iekārtu materiālu atkārtotu lietojumu, atjaunošanu un pārstrādi, tādējādi izvairoties no atkritumu rašanās un iespējamās elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvā esošo bīstamo
vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi. LINET® elektriskās un elektroniskās iekārtas ar iebūvēto akumulatoru
ir konstruētas tā, ka nolietoto akumulatoru var droši izņemt LINET® kvalificēts tehniskais speciālists. Uz iebūvētā akumulatora ir
sniegta informācija par tā veidu.

20.2.1 Eiropā
Lai likvidētu elektriskās vai elektroniskās iekārtas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
►

Elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Izmetiet šo aprīkojumu tam paredzētos savākšanas punktos vai atpakaļpieņemšanas punktos.

Lai likvidētu citu aprīkojumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
►
►

Aprīkojumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Izmetiet šo aprīkojumu tam paredzētos savākšanas punktos vai atpakaļpieņemšanas punktos.

LINET® piedalās savākšanas sistēmā ar atpakaļpieņemšanas uzņēmumu REMA System (skatiet vietni www.remasystem.cz/
sberna-mista/).
Nogādājot elektrisko un elektronikas aprīkojumu atpakaļpieņemšanas punktā, jūs piedalāties pārstrādē un taupāt galveno izejvielu
resursus, aizsargājot apkārtējo vidi no neprofesionālas likvidēšanas radītās ietekmes.

20.2.2 Ārpus Eiropas
►
►
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Likvidējiet izstrādājumu vai tā komponentus atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem!
Likvidēšanai nolīgstiet apstiprinātu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu!
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21 Garantija
LINET ® uzņemas atbildību tikai par regulāri uzturētu, koptu un atbilstoši drošības vadlīnijām izmantotu izstrādājumu drošību un
uzticamību.
Rīcība, ja rodas nopietns defekts, kuru apkopes laikā nevar novērst
►
Pārtrauciet gultas lietošanu.
Šim izstrādājumam ir 24 mēnešu garantija no iegādes brīža. Garantija sedz visas materiālu un ar ražošanu saistītas kļūmes un
kļūdas. Garantija nesedz kļūmes un kļūdas, kas radušās nepareizas lietošanas un ārējo apstākļu iedarbības rezultātā. Pamatotas
sūdzības garantijas laikā tiks novērstas bez maksas. Visiem garantijas pakalpojumiem ir jāuzrāda pirkuma čeks ar iegādes datumu.
Tiek piemēroti mūsu standarta noteikumi un nosacījumi.

22 Standarti un noteikumi
Piemērotās normas ir norādītas atbilstības deklarācijā.
Ražotājs ievēro sertificētu kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst tālāk norādītajiem standartiem.
■
ISO 9001
■
ISO 14001
■
ISO 13485
■
MDSAP (medicīnisko ierīču atsevišķa audita programma)
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